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„Golden auriu”  sau despre întîlnirea hoþului cu prostul (1)

despre posturi bine plãtite pentru ºomerii ºi pentru 
specialiºtii din zonã. Dar ceilalþi ºomeri români, 
ceilalþi sãraci, ceilalþi muritori de foame de pe 
mioriticul plai cu ce se aleg? Aurul de la Roºia 
Montanã nu e ºi-al lor? Cu ce-i încãlzeºte pe ºomerul 
din Vaslui, pe cerºetorul din Iaºi, pe bolnavul din 
Galaþi, pe „interlopul” din Craiova, pe boschetarul 
din Bucureºti, pe þãranul din Bãrãgan faptul cã un 
localnic dintr-un alt colþ de þarã ºi-a gãsit de lucru? 

Putem afirma cã Bojdeuca din Þicãu e doar a 
ieºenilor, cã nãmolul cu proprietãþi curative de la 
Techirghiol e doar al constãnþenilor, cã bogãþiile 
Deltei sunt doar ale lipovenilor din satele uitate prin 
stuf, cã prin Cheile Bicazului trebuie sã treacã doar 
locuitorii din Bicaz ºi din Lacul Roºu, cã apa mineralã 
e doar a celor din Borsec ori din Buziaº ori din Dorna, 
cã Biserica Neagrã e doar a braºovenilor, cã 
mãnãstirile din Nordul Moldovei sunt doar ale 
sãtenilor din jurul aºezãmintelor? Pentru ce ne-am 
mai unit la 1918, dacã nu simþim, nu gîndim ºi nu 
trãim în unitate, ca un popor apãrat de scutul numelui 
„român”?!

ªi de cînd, mã rog, existã prin pãrþile alea de þarã 
3000 de specialiºti calificaþi în extracþia modernã a 
aurului (existenþa metalelor rare pe care ºi le-ar însuºi 
pe ºest compania canadianã RMGC e trecutã probabil 
pe lista secretelor de serviciu!)? Nu cumva românii 
vor fi utilizaþi pe post de necalificaþi, de sclavi, de 
„carne de tun”?! Nu mã intereseazã ce partide susþin 
acest proiect ºi ce partide îi sunt ostile, deoarece nu 
fac politicã, nu sunt specialist în extracþii miniere, nu 
sunt economist, nu sunt politician, nu sunt om de 
afaceri, nu intru în detalii tehnice, telurice, geologice, 
mineraliere, sociologice pe care nu le stãpînesc, dar, 
ca simplu cetãþean al acestei þãri eterne ºi fascinante, 
întreb : „ce le aduce celor 20.000.000 de români 
exploatarea aurului de la Roºia Montanã?” 

Tare mi-e teamã cã, potrivit unei bine statornicite 
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tradiþii tranzitare, ºi de aceastã „oportunitatate” vor 
beneficia doar cei ce ºtiu sã scoatã profituri grase din 
avuþia þãrii, aburind ºi de aceastã datã poporul 
(afacerea cu autostrãzile pe care le plãtim la preþul cel 
mai scump din lume, de care nu beneficiem ºi pentru 
care nu a fost nimeni tras la rãspundere e un ilustru 
exemplu în acest sens!) cu „contracte confidenþiale”, 
cu „secrete de serviciu” sau chiar „de stat”. Hoþia ca 
secret de stat... Zãu cã sunã nostim ºi stîrneºte rîsul, 
dar, din nefericire, nu e de rîs, ci de plîns!

ªi dacã acest aur existã (deºi concentraþia de 1,7 
grame la tona de piatrã excavatã ºi prelucratã cu 
ajutorul cianurilor ar trebui sã dea de gîndit celor care 
þin sã înceapã exploatarea), existenþa lui nu se 
datoreazã faptului cã, vreme de milenii, înaintaºii 
noºtri au ºtiut sã-l pãzeascã, sã-l conserve ºi sã ni-l 
lase în pãstrare, din generaþie în generaþie, ca pe niºte 
„bani albi pentru zile negre”?! Or, ce ne îndrituieºte 
pe noi, cei de azi, sã fim tocmai cei care sã curme 
aceastã ºtafetã, cine ne dã dreptul ca, dintr-o datã, sã 
ne doarã-n cot de aceastã perpetuare a unei moºteniri 
cãreia îi suntem doar pãstrãtori ºi sã exclamãm, cu 
prostie, îngîmfare ºi cinism, asemenea egoistei 
Marchize de Pompadour, „apres nous le déluge!”?! E 
drept sã le lãsãm generaþiilor care vor veni doar niºte 
halde de steril în locul munþilor cu aur, în locul 
bogãþiilor milenare?! Ce ne îndreptãþeºte sã le lãsãm 
lacuri contaminate de cianuri, în locul celor patru 
munþi ce-ºi ridicã, de sute de mii de ani, vîrfurile spre 
cer, în locul celor patru munþi care vor fi raºi de pe 
faþa pãmîntului? Iar dacã aurul e (încã!) al românilor, 
ce temei avem noi (în faþa istoriei ºi, mai ales, în faþa 
celor ce vor veni dupã noi ºi vor moºteni o þarã sãracã, 
vîndutã strãinilor sau spoliatã chiar de fiii ei) sã 
cedãm exploatarea bogãþiilor naturale naþionale unor 
firme venite de aiurea, pentru ca, în urma exploatãrii, 
sã ne alegem cu praful de pe tobã? Adicã, în urmã cu 
aproape 2000 de ani, pe vremea lui Decebal, dacii erau 
în stare sã-ºi extragã aurul de care aveau nevoie (ba 
chiar cu o asemenea eficienþã, încît au reuºit sã le 
„încredinþeze” romanilor tone din acest metal preþios 
ca pradã de rãzboi!), iar azi, pe vremea lui Traian, 
românii nu mai sunt în stare sã-ºi rezolve problemele 
extractiv-existenþiale? (va urma)

Inima mea  

Inima mea de-o vreme o simt într-adevar
Ca-n fiecare toamna se coace ca un mar.

În clipele grabite din zile lungi de vara
O simt cum se-mplineste-n tacere ca o para –

Inima mea cu pomii gradinii dimpreuna
Se-ntuneca spre toamna si-i dulce ca o pruna,

ªi-n vîrfuri foºnitoare prin frunza amãruie
O-mprejmuie lumina de sus ca pe-o gutuie.

Inima mea se sparge cu pocnet ca o nuca,
De-i toamna mai tîrzie si umbra mai pe duca,

ªi-aºteaptã ca un strugur pe viþã, nopþi întregi,
Sa te apleci aproape de ea si s-o culegi.

Ion Horea

Am încercat mereu (nu ºtiu dacã am ºi reuºit!) sã 
menþin notaþiile din aceastã paginã la un nivel cît de 
cît teoretic, sã nu plãtesc un tribut prea mare unei 
realitãþi de care suntem oricum sãtui ºi nici 
cotidianului care ne transformã adesea existenþa în 
fapt divers sau, ºi mai grav, ne-o cufundã într-un 
ocean de rutinã ºi de banalitate. Dar în ultima vreme, 
pe mai toate canalele de televiziune, pe mai toate 
posturile de radio, în presa scrisã ºi chiar ºi pe 
internet suntem agresaþi de o deºãnþatã campanie 
publicitarã în favoarea exploatãrii aurului românesc 
de la Roºia Montanã. Mesaje populiste, siropoase, 
lacrimogene, concepute sã aibã ca þintã sufletul cel 
bun al românului ºi rostite de tot felul de localnici, ne 
anunþã cã oamenii din Roºia Montanã nu au din ce 
trãi, nu au ce mînca ºi cã salvarea lor miraculoasã ar 
veni din exploatarea aurului din vechea aºezare 
dacicã. Sunt convins cã oamenii locului nu au ce 
mînca, deoarece foametea bîntuie în toatã þara mai 
abitir ca-n 1947, dar nu cred în ruptul capului cã 
salvarea lor va veni dintr-o „afacere” din care þara 
noastrã nu poate ieºi decît pãgubitã. Mesajul 
publicitãþii este fals mai ales din cauza faptului cã nu 
doar locuitorii din zona Roºia Montanã nu au ce 
mînca ºi nu au din ce trãi, ci, cum spuneam, toþi 
românii (care nu au bãgat mîinile pînã la coate în 
binele obºtii ºi n-au participat la dezmãþul împãrþirii 
roadelor comuniste) mor de foame. Or, dacã românii 
sunt sãraci lipiþi (nu e cazul sã insist, s-au tot fãcut în 
ultima vreme trimiteri la vestitul distih „Munþii noºtri 
aur poartã, / Noi cerºim din poartã-n poartã.”) ºi 
dacã în mãruntaiele munþilor pe care aceºtia îi 
stãpînesc se aflã comori, atunci de respectivele comori 
trebuie sã aibã parte toþi cei sãraci, nu doar sãrmanii 
din Munþii Apuseni ºi, mai ales, nu doar cei care 
„Numai banul îl vîneazã ºi cîºtigul fãrã muncã”. 

Se vorbeºte în mincinoasele mesaje ale 
publicitãþilor despre 2000-3000 de locuri de muncã ºi 
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Conceptul de „gen” s-a dezvoltat pentru a contesta 
procesele de naturalizare a diferenþelor sexuale în 
interiorul domeniilor activitãþii umane. Distincþia 
gen/sex inauguratã de cãtre Simone de Beauvoir în 
literatura feministã îºi are originea în studiile de 
antropologie ale lui M.Mead. Etimologic, cuvântul „gen” 
derivã din latinescul genus ºi de la expresia din franceza 
veche gendre, care ar însemna „fel”. Conceptul este 
problematic pentru cã nu este nici universal ºi nici 
invariant. Existã limbi în care genul gramatical este 
central ºi persistent (japoneza) ºi altele în care genul 
gramatical este absent (maghiara, finlandeza) sau existã 
masculin/feminin/ambigen (româna). Analizând peste 
200 de limbi, Corbett a arãtat cã pot exista 3, 4 sau 20 de 
genuri, ceea ce demonstreazã cã genul poate sã nu aibã 
cu nimic de-a face cu sexul (Klein, S., 2005). În unele 
limbi existã distincþia feminin/masculin/neutru sau 
ambigen. În altele întâlnim distincþia de gen între 
animale/lucruri, între fiinþe umane ºi nonumane, între 
raþionale ºi nonraþionale. În limba românã, vorbim de 
„femeiesc” pentru sex ºi de „feminin” pentru gen.

Genul se dobândeºte ºi se însuºeºte în acelaºi timp, 
afirmaþie susþinutã de un caz devenit celebru în literatura 
de specialitate: cel al gemenilor evrei dintre care unuia, la 
7 luni, la circumcizie, i se arde din greºealã penisul. La 17 
luni i se face operaþie de schimbare de sex, i se dã alt 
nume, iar la 21 de luni trece prin reconstrucþie genitalã ºi 
terapie adecvatã. Genetic sexul e schimbat, dar copilul, 
îndeaproape studiat, se acomodeazã bine noii identitãþi, 
ceea ce, la nivelul cercetãrii, aduce argumente în favoarea 
ideii cã sexul biologic nu determinã neapãrat identitatea 
de gen (Tudose, C., 2005).

Genul nu rãmâne mereu acelaºi: se schimbã, 
evolueazã, variazã în timp ºi spaþiu ºi de la o culturã la 
alta. Studiile antropologice gãsesc mereu societãþi 
primitive  unde existã aºa numiþii berdache - biologic 
bãrbaþi, dar care se comportã ºi sunt trataþi ca niºte femei, 
ºi aºa numiþii female male - femei biologice care se 
comportã ca bãrbaþii. Aºadar graniþele de gen sunt uneori 
vagi ºi uºor de trecut. 

Am putea vorbi de cinci sexe dacã folosim criteriul 
aspectului organelor genitale (masculul neambiguu, 
femela neambiguã, hermafroditul, femeia transsexualã, 
bãrbatul transsexual. Dacã clasificãm în funcþie de 
orientãri ºi practici sexuale, se poate discuta despre trei 
orientãri:heterosexualitate, homosexualitate, 
bisexualitate. Deºi putem numãra mai multe genuri, 
culturile contemporane recunosc în general patru 
statusuri sexuale de gen: femeia heterosexualã, bãrbatul 
heterosexual, lesbiana ºi homosexualul. Dar existã culturi 
care au „alte genuri”, ce combinã natura organelor 
genitale, orientarea sexualã ºi statusul de gen ale 
indivizilor în moduri diferite  de cel din culturile vestice.

Dacã înainte  a fi femeie/bãrbat însemna în viaþa de zi 
cu zi mai ales a avea un anume loc în societate, asumarea 
unui anume rol cultural, astãzi se pune accent pe 
apartenenþa la un anume sex. Ambiguitãþile ºi necesitatea 
conceptualizãrii ºi utilizãrii genului au fost specificate de 
sociologi nefeminiºti, precum Anthony Giddens. El a 
analizat dilema provocatã de reevaluarea conceptului de 
gen în sociologie. Giddens identificã ºi discutã dilemele 
legate de raportul real dintre acþiunea umanã ºi structura 
socialã.  Manualul  de sociologie de la Cambridge din 
1981 era prezentat de Anthony Giddens ca fiind unul 
dintre cele mai comprehensive texte. Manualul a fost 
reeditat continuu pânã în 1990. Capitolul despre gen din 
manual este intitulat „Diviziunile de gen din societate” ºi 
se ocupã de inegalitãþile formale ºi legale, de inegalitãþile 
în viaþa publicã, concluzionând cu o prezentare a teoriilor 
despre dominaþia bãrbaþilor în societate. Zece ani mai 
târziu, acelaºi Anthony Giddens editeazã propiul manual 
de sociologie al cãrui capitol referitor la gen se intituleazã 
„Genul ºi sexualitatea”. Nu se mai precizeazã nimic 
despre inegalitãþi de gen ºi nici despre o eventualã 
dominaþie masculinã (Pasti, V., 2003).

Conceptul de gen face parte dintr-o încercare a 
feminiºtilor contemporani de a construi un fundament 
din prisma cãruia sã poatã critica inconsistenþa teoriilor 
ce explicã existenþa inegalitãþilor dintre femei ºi bãrbaþi. 
Aºadar este nevoie de o analizã de gen pentru cã ne 
permite  desluºirea conceptelor, relaþiilor, sã vedem cum 
este exprimatã „puterea masculinã”. Într-adevãr, „genul 
nu este doar o diferenþã biologicã ºi culturalã, el este în primul 
rând o problemã de putere ºi de dominare simbolicã exercitatã 
la locul de muncã, pe stradã, în spaþiul privat”( Rovenþa, 
D.,2001,p.19). Studiile în domeniul genului depind de 
realitãþile societãþii ºi de modul în care gândirea ºtiinþificã 
interfereazã cu cea politicã.

Genul în termeni de roluri. Rolurile de gen semnificã tot 

ceea ce o persoanã spune sau face  pentru a-ºi indica sieºi 
ºi celorlalþi statutul sãu de bãrbat sau femeie sau 
androgin. Astfel, rolul de gen a devenit o etichetã socialã 
sau un stereotip social cãruia un individ se conformeazã 
sau nu (Reinish, J.,1987). 

Pânã la mijlocul secolului XX, problematica de gen a 
fost în general abordatã mai ales în limbajul teoriilor 
rolurilor de gen. Deºi termenii de sex-roluri ºi gen-roluri 
sunt adesea folosiþi ca echivalenþi, existã o diferenþã 
importantã între ei. Termenul „sex-roluri” a dobândit 
semnificaþia de comportamente determinate de sexul 
biologic, cum ar fi menstruaþia, erecþia, ejacularea 
seminalã etc. Termenul de „gen-roluri” semnificã 
expectaþii ale unor comportamente masculine ºi feminine, 
expectaþii create de societate. Aceste aºteptãri sunt 
iniþiate ºi perpetuate de instituþiile ºi valorile unei 
anumite societãþi. Astfel, a purta sarcina ºi a îngriji copiii 
poate fi un sex-rol feminin, dar a creºte copii este un gen-
rol. A avea un anumit rol în societate depinde ºi de 
identitatea sexualã a persoanei. Numeroºi specialiºti s-au 
întrebat cum anume dobândim aceastã identitate sexualã. 
Unii dintre ei au presupus cã un copil poate sã dezvolte o 
clarã identitate de gen cu mult înainte sã recunoascã 
diferenþele anatomice dintre sexe. Copii orbi, aproape 
total ne-familiari cu aceste diferenþe ºtiu sexul lor ºi 
învaþã cã bãieþii se identificã cu tatãl, iar fetele cu mama. 
Deºi criticii lui Freud contestã teoria complexului lui 
Oedip, în ideea cã nu a fost doveditã ºtiinþific, 
antropologii au gãsit puþine culturi cãrora sã le lipseascã 
semnele paternului oedipian. Destul de interesant, în 
societãþile unde tatãl biologic nu este masculul dominant 
în familie, rolul este re-atribuit fiului. 

Cea mai pãtrunzãtoare obiecþie formulatã la adresa 
ideilor lui Freud se îndreaptã cãtre teoria dezvoltãrii de 
gen a femeii ºi cãtre argumentarea importanþei invidiei 
penisului. Deºi a fost unul din iluºtri discipoli ai lui 
Freud, Erik Erikson nu a luat în considerare teoria 
invidiei penisului. El a fost de acord cu Freud în ceea ce 
priveºte ideea cã identitatea de gen a fetei ºi a bãiatului 
este legatã de anatomie, dar a considerat cã fata este mai 
puþin afectatã de  lipsa penisului decât de prezenþa 
vaginului ºi uterului sau a spaþiului interior – aºa cum în 
numeºte Erikson (Brãdeanu, A., 2002).

Multe pãsãri ºi mamifere dezvoltã un oarecare 
comportament adult doar dacã trec prin experienþe 
ºtiinþifice în perioade critice din dezvoltarea lor. Aceste 
experienþe se imprimã formând activitatea de mai târziu. 
O raþã mascul „mallard” va fi atrasã sexual de o femelã 
„mallard” doar dacã va percepe sau va fi în prezenþa 
raþei femele în primele 13 - 16 ore dupã ce iese din 
gãoace. Dacã în locul raþei este prezentã o gâscã, atunci 
masculul raþã va reacþiona la vederea unei gâºte.

Procesul prin care copiii învaþã identitatea de gen nu 
este tocmai aceeaºi cu situaþiile din lumea animalã. Totuºi 
existã evidenþe cã bebeluºul este permanent orientat spre 
masculinitate ºi feminitate în perioadele critice dintre 18 
ºi 30 de luni. Dacã este tratat ca bãiat sau ca fatã în timpul 
acestui interval, va adopta acel gen.

Între vârsta de 3 ºi 6 ani, copiii nu numai cã decid a 
cãrui sex aparþin, dar ºi învaþã câte ceva despre 
comportamentul aºteptat pentru acel sex. Ei îºi însuºesc 
rapid stereotipuri legate de genul de rol. Lawrence 
Kohlberg de la Universitatea Harvard a observat cã copii 
între 4 ºi 5 ani, fete ºi bãieþi, credeau cã bãrbatul este 
superior femeii în ceea ce priveºte puterea fizicã ºi 
competenþã. El a descoperit cã ei considerã 
comportamentul violent ca fiind specific bãrbatului ºi cã 
meserii ca soldat, pompieri, hoþ sau poliþist sunt pentru 
bãrbaþi. Într-un alt studiu fãcut la Universitatea de stat 
Florida, Lydia Fauls ºi W.D. Smith au observat o 
conºtiinþã a rolului de gen similarã pentru bãieþii ºi fetele 
de 5 ani. Ei au arãtat fiecãrui copil o serie de imagini 
perechi ce fãceau ceva tradiþional sexului sãu, iar în 
cealaltã imagine copilul fãcea ceva inadecvat sexului sãu. 
De exemplu, într-o imagine un bãiat juca fotbal, iar în 
cealaltã se juca cu pãpuºile. La întrebarea 
experimentatorilor ce activitate i-ar plãcea mai mult sã 
facã sau ce activitate crede ºi-ar dori mama bãiatul sã facã 
acesta, copiii replicau  cã preferã sã facã ceea ce este 
potrivit sexului sãu (Swerdloff, P., 1975).

 Fiecare copil, expus atât comportamentului masculin 
cât ºi comportamentului feminin, trebuie sã înveþe sã 
distingã un comportament de celãlalt ºi sã-l imite pe cel 
potrivit. Pentru a face aceasta, el trebuie sã înveþe ambele 
roluri de gen. Copilul, în analogia psihologului John  
Money, este ca un actor care poate sã-ºi joace cu 
convingere rolul doar dacã ºtie cu convingere replicile 
celorlalte personaje (Kelly, R.M., 2004).

Frecvent se întâmplã, ca sexul biologic al unui individ 
sã nu poatã fi determinat din cauza unor anormalitãþi 
fizice. Dar biologia sa sã poatã fi contrazisã de 
sentimentele sale. O persoanã cu o astfel de problemã 
poate învãþa un gen care este independent de sexul sãu.

Probabil cele mai curioase cazuri sunt cele cele 
oamenilor care suferã de sindromul Turner. Ei se nasc cu 
un singur cromozom sexual „X”. Neavând încã un 
cromozom „X” sau „Y”, ei sunt neutri din punct de 
vedere sexual. Deºi în exterior ei par a fi femei, nu au 

întotdeauna uter, nu au niciodatã ovare ºi corpul lor nu 
produc nici un fel de hormoni. În ciuda anormalitãþii 
biologice, ei au o identitate de gen normalã. Se considerã 
femei ºi se comportã ca niºte femei. Când  cercetãtorii de 
la Universitatea John Hopkins au comparat fetiþe cu 
sindromul Turner ºi fetiþe normale de aceeaºi vârstã din 
punct de vedere al Q.I. au gãsit cele douã grupuri 
aproape identice (Swerdloff, P., 1975).

În mod obiºnuit cazurile de discordanþã dintre sex ºi 
gen nu apar în atenþia publicului. Dar situaþia 
transsexualilor este acum ºtiutã din cauzã cã faptele lor 
sunt bizare. Aceºtia nu suferã de vreo anormalitate fizicã 
pe care testele din ziua de azi sã le detecteze. Totuºi ei 
sunt fermi convinºi cã sunt încã din copilãrie membrii ai 
sexului opus. Specialiºtii presupun cã este o tulburare 
hormonalã prenatalã. Psihologii, inclusiv Stoller, 
considerã drept cauzã mediul. În câteva cazuri studiate 
de acesta, mamele transsexualilor pãreau sã-ºi doreascã 
sã distrugã masculinitatea fiilor lor.

Oricare ar fi cauza tulburãrilor transsexualilor, aceºtia 

Cãtãlin TURLIUC

Reconstrucþia statutului 
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Conceptul de „gen” ºi rolurile 
sociale
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Eul-narator ºi personaj
Bogdan Mihai MANDACHE: -Care este locul Cãrþii 

Roºii în ansamblul operei lui C.G. Jung?
Christine MAILLARD: - Ceea ce este desemnat drept 

„Cartea Roºie” este un ansamblu de texte compus de Jung 
începînd cu 1914, bogat ilustrat, a cãrui existenþã a intrigat 
mult timp atît cititorul operei psihologului, cît ºi 
cercetãtorul. Foarte diferit, prin stilul sãu, de restul 
producþiei autorului, deopotrivã povestire de fragmente de 
viaþã, discurs vizionar ºi operã poeticã, aceastã operã 
constituie ea însãºi un univers, o lume de imagini, de idei ºi 
de cuvinte, conceputã ºi realizatã începînd cu 1914 ºi a cãrei 
producþie a fost întreruptã în 1930, în momentul în care 
Jung începe studiul aprofundat al alchimiei.

Pînã la publicarea, în 2009, a Cãrþii Roºii în originalul 
german ºi în traducerea englezã, singurul fragment 
accesibil a acestei pãrþi a producþiei lui Jung era textul celor 
ªapte învãþãturi cãtre morþi (Septem Sermones ad Mortuos, 
1916), difuzat de autor apoi reluat în volumul Erinnerungen, 
Traume, gedanken (Amintite, vise, g]nduri) în 1961. 
Comentariile pe care Jung însuºi le propune despre Cartea 
Roºie, în Amintiri, vise, gînduri, dar deopotrivã deja mai 
devreme în seminarul Analytical Psychology (1925), prezintã 
aceste texte ca reflexii doar ale experienþei interioare, trãite 
cu „personaje” întîlnite în cursul acestei investigaþii a 
inconºtientului, dintre care pricipalele sînt Ilie, Salomea ºi 
ªarpele, cît ºi Philemon, „guru” al sãu, despre care Jung 
afirmã cã aveau aproape valoare de entitãþi „reale” – ceea 
ce este în consonaþã cu apropierea sa de realitate: „Wirklich 
ist, was wirkt!” – „Este real ceea ce produce un efect!”.      

Prin temele pe care le dezvoltã, aceastã „carte” 
formuleazã o întreagã serie de noþiuni ºi de reprezentãri 
care vor fi fundamentale în opera psihologului. Ea 
constituie un discurs, deopotrivã prealabil ºi paralel, la o 
operã teoreticã în gestaþie, în multe din dimensiunile sale: 
tipologia, care va face obiectul cãrþii Tipuri psihologice 
(1921), schimburile între conºtiinþã ºi inconºtient, teoria 
arhetipurilor, cea a simbolului, dublul nivel al subiectului – 
eu ºi Sine -, sînt teme prezente în paginile Cãrþii Roºii, la fel 
cum aici sînt enunþate premisele discursului asupra religiei 
pe care Jung îl va dezvolta pînã la eseurile din aniii 1940 ºi 
1950.

- Cartea Roºie este un  document autobiografic, un 
document cultural, o carte psihanaliticã?

- Cartea Roºie este o operã de o valoare documentarã 
considerabilã. Dar ce fel de document? Înainte de toate, ea 
mãrturiseºte despre o fazã a vieþii autorului sãu, ca 
persoanã privatã ºi ca personalitate creatoare. Aceastã carte 
este în fine o mãrturie excepþionalã asupra preocupãrilor 
unei epoci a culturii europene, cea a sfîrºitului de secol, cu 
miºcãrile sale artistice, cu curentele sale de gîndire în 
emergenþã, cu întrebãrile sale asupra sensului ºi asupra 
eticii.

Structuratã pe amintire ºi pe uitare, o autobiografie 
poate fi scrisã la capãtul unei vieþi, aºa cum va fi cazul 
pentru Amintirile lui Jung, - al cãrei statut „autobiografic” a 
fost pus în discuþie, pe bunã dreptate – dar scriitura 
autobiograficã poate sã se situeze în imediatitatea 
experienþei, transcrisã treptat, în jurnalul intim în diferitele 
sale variante. Cartea Roºie, unde eul însuºi este deopotrivã 
narator ºi personaj, nu prezintã decît fragmente de viaþã, ºi 
nu reconstrucþia, fie ºi parþialã, a unei existenþe. Dacã nu 
este o „autobiografie” ca atare, ea are în schimb valoare de 
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valoare de psihicuri parþiale, ca ºi prin discursul unul 
dintre cei mai importanþi dintre ei, înþeleptul Philemon, 
figurã plãmãditã din conotaþii intertextuale. Aceste douã 
probleme, cea a cunoaºterii ºi cea a valorilor, sînt 
interdependente în Cartea Roºie, întrebãrile asupra formelor 
cunoaºterii ºi validitãþii lor condiþionînd aici reflecþia 
asupra categoriilor eticii, asupra a ceea ce este bine sau rãu, 
ºi asupra posibilitãþii însãºi de a le defini.

desenele sînt rezultate din propria experienþã 
vizionarã

-Gîndirea lui C.G. Jung a fost marcatã de curentele neo-
gnostice ale primei jumãtãþi de secol XX?

-Prezenþa gnosticismului ºi a elementelor de gnozã este 
o constantã de-a lungul întregii opere a lui Jung, dupã 1916, 
datã a redactãrii Septem Sermones ad Mortuos. Acest text cu 
caracter literar este în întregime atipic în corpusul jungian 
aºa cum era cunoscut înainte de publicarea Cãrþii Roºii. El a 
apãrut într-o plachetã rezervatã cîtorva apropiaþi, scriiitorul 
Jung luînd masca gnosticului Basilide. În versiunea textului 
publicat în a treia parte a Cãrþii Roºii („Încercãri”), locutorul 
va fi personajul Philemon, figurã centralã a cãrþii. Prezenþa 
insistentã a paradigmei gnostice la Jung se menþine pînã la 
studiile asupra alchimiei ºi psihologiei religiilor în anii 1940 
ºi 1950. Jung posedã o incontestabilã cunoaºtere a surselor 
accesibile timpului sãu ( el a dat numele sãu – „Codex 
Jung”- unuia din manuscrisele descoperite în 1945 la Nag 
Hammadi); opera lui Jung însoþeºte descoperirile majore 
ale gnosticismului de la începutul secolului al XX-lea pînã 
în 1945 ºi þine seamã de aporturile lor. El este familiarizat 
cu majoritatea studiilor importante asupra gnosticismului 
apãrute în prima treime a secolului al XX-lea, cum ar fi cele 
al lui Adolf von Harnack despre Marcion, al lui 
Reitzenstein despre Poimandres, ale lui Wilhelm Bousset ºi 
Hans Leisegang ºi cu cele ale lui Hans Jonas, apãrute în anii 
1930-1950. În manierã generalã, Jung dovedeºte o imensã 
cunoaºtere în materie de esoterism ºi de istorie a Tradiþiei, 
ºi deci în mãsurã sã stabileascã conexiuni între mituri ºi 
reprezentãri venite din arii culturale foarte diverse, de altfel 
cu riscul unor asocieri arbitrare.

Dar dincolo de acest nivel înalt de informaþie pe care îl 
avea Jung asupra acestor subiecte, trebuie subliniatã 
influenþa determinantã a anumitor lucrãri în particular, care 
în general nu sînt citate în cercetãrile asupra operei sale, 
cum este cea a lui Georg Koepgen, Die Gnosis des 
Christentums (1939-1940), care se dovedeºte capitalã pentru 
interpretarea sa asupra unei gnoze creºtine începînd cu anii 
1940, sau încã, mult mai curînd, cele ale istoricului religiilor 
ºi teosofului G.R.S. Mead, care a fost secretarul Helenei 
Petrovna Blavatsky ºi autor al traducerii Pista Sophia ca ºi a 
unei lucrãri de referinþã asupra gnosticismului, intitulatã 
Fragments of a Faith Forgotten (1900), care a avut un 
important rãsunet dincolo de cercurile teosofice.

Eclectismul surselor de la care ºi-a luat Jung 
informaþiile, pluralitatea perspectivelor asupra fenomenului 
gnostic din care a fãcut cîºtigul sãu, au contribuit fãrã 
îndoialã la a fãuri specificitatea  perspectivei sale asupra 
acestor subiecte.

Practic, Jung nu propune numai studii despre 
gnosticism ca obiect. El foloseºte elemente ale 
gnosticismului, ca ºi alte arii culturale ºi religioase, prin 
analogie, în sprijinul modelului sãu de a explica psihicul, 
dupã o metodã de analizã a produselor inconºtientului pe 
care el o numeºte „amplificare”: aceasta constã în a asocia 
unui produs al inconºtientului elemente mitologice 
prezentînd un raport de analogie cu reprezentarea în 
discuþie. Lectura sa asupra gnosticismului istoric ca ºi a 
diverselor forme de gnozã este net orientatã: propunînd o 
interpretare psihologicã a miturilor gnostice, a cãror 
validitate de altfel trebuie interogatã, el dã acestor 
construcþii o valoare originarã, ºi face fundamentul unei 
tradiþii proprii Occidentului, al cãrei moºtenitor putea sã se 
considere. În acest sens se exprimã în „Amintirile” sale: 
„Mi-a trebuit mai întîi sã stabilesc probe convingãtoare 
pentru ceea ce exista o prefigurare istoricã pentru 
experienþe interioare, ºi nu puteam rãspunde la întrebarea: 
„Unde se gãsesc presupoziþiile mele în istorie?” Dacã nu 
reuºeam sã reunesc astfel de probe, nu aº fi fost niciodatã în 
mãsurã sã confirm ideile mele”.

-Care este importanþa imaginii în Cartea Roºie? Jung 
cunoºtea limbajul secret al mandalei?

-Cartea Roºie este bogat ilustratã. Aceste ilustraþii, despre 
care se spune cã sînt de mîna lui Jung (ele nu sînt semnate) 
au un caracter puternic simbolic ºi se spune cã sînt 
rezultate din propria experienþã vizionarã. Va aparþine 
istoricilor artei sã se aplece asupra producþiilor picturale ale 
lui Jung, pe care el refuza în mod expres sã le considere ca 
fiind „de artã”. Amintim aici afinitatea lor cu simbolismul 
contemporan, cu Odilon Redon în particular, pe care Jung îl 
cunoºtea ºi care afirma cã „totul se creazã prin supunerea 
docilã a ceea ce vine din inconºtient”. În 1911, cu trei ani 
înainte de a începe lucrul la Cartea Roºie, apãrea eseul 
„Despre spiritual în artã” de Kandinsky, în timp ce Piet 
Mondrian, în acelaºi an, picta tripticul „Evoluþie”, 
reprezentînd Trinitatea în cele trei faze. În contextul acestei 
legãturi între artã ºi spiritualitate se situeazã producþia 
iconograficã a lui Jung.

Imaginea are o importanþã primordialã în Cartea Roºie, 
dincolo de iconografia însãºi. Gîndim aici la imaginile 

document autobiografic, aducînd percepþii asupra 
episoadelor printre cele mai marcante ale unei faze din 
existenþa autorului.

Dupã  1900, cunoºtinþele psihanalitice fac parte 
integrantã din numeroase discursuri autobiografice. 
Selectarea elementelor pe care subiectul autobiografic alege 
sã le dezvãluie este tributarã acestor noi cunoºtinþe de care 
dispune. Situaþiile limitã ºi stãrile limitã sînt obiect al 
multor povestiri, subiectul luîndu-se el însuºi drept cîmp 
de experimentare ºi investigare psihologicã. Sonu 
Shamdasani, editorul Cãrþii Roºii, reconstituie contextele 
acestei auto-experimetãri pe care Jung o practica cu el 
însuºi. Dar dincolo de aceastã dimensiune psihologicã care 
se impune evidenþei, Cartea Roºie este în proximitatea unei 
alte tradiþii a povestirii de viaþã, cea a autobiografiei 
spirituale, în care subiectul dã seamã de o experienþã cu 
caracter mistic, de o relaþie stabilitã cu planul divin. 
Autobiografia spiritualã este prezentã în diverse arii 
culturale; în spaþiul germanic îºi are rãdãcinile în pietism, 
curent intern al protestantismului ºi nãscut în secolul al 
XVII-lea, care institua povestirea de viaþã ca instrument de 
convertire conceputã ca „nouã naºtere”. Imaginile coborîrii 
în infern, ale eului prins de „spiritul profunzimilor” intrînd 
în singurãtate în deºert, contribuie la a ancora povestirea de 
viaþã în proximitatea discursului mistic.

Dacã volumul Amintiri, vise, gînduri, elaborat în dialog 
cu Aniela Jaffe în ultimii ani ai vieþii lui Jung, viza sã 
reconstituie mizele ºi experienþele unei existenþe care se 
orienteazã cãtre sfîrºit, ºi este opera unui subiect liniºtit sau 
cel puþin cautã sã treacã astfel, Cartea Roºie, în aspectele sale 
autobiografice, are ca funcþie sã scrie episoade ale unei vieþi 
în miºcare ºi în timp de crizã, sub forma fragmentelor 
anecdotice, a reflecþiilor asupra trãitului ºi mai ales 
eleborãri estetizante urmãrind sã construiascã „mitul 
personal” al celui care va face din aceastã noþiune un stîlp 
al operei sale.

Pentru istoricul culturii, Cartea Roºie a lui Jung este 
deopotrivã un document de cel mai mare interes. Aceastã 
carte „care nu este una”, cum o spune unul din primii sãi 
comentatori, participã la venirea unei „modernitãþi” noi în 
Europa, cu curentele sale artistice de avangardã, revoluþiile 
sale ºtiinþifice ºi evenimentele sale politice bulversante 
pentru þãrile europene ºi pentru lume.   

- Cum vedeþi Cartea Roºie în contextul crizei cunoaºterii ºi 
a valorilor din prima jumãtate a secolului al XX-lea?

- De la apariþia Cãrþii Roºii, cuvîntul cheie de „crizã” 
este frecvent folosit pentru a defini proiectul general. În 
fond este textul unei crize individuale ºi personale a 
autorului sãu. Dar este de asemenea o crizã colectivã care 
este în joc, care afecteazã nu numai subiectul Carl Gustav 
Jung pentru diverse motive, din care ruptura de Freud, 
petrecutã în 1913, este fãrã îndoialã unul dintre cele 
principale, dar de asemenea Europa ca entitate politicã ºi ca 
purtãtoare de civilizaþie, ºi îndeosebi þãrile de culturã 
germanicã. Este de altfel unul din postulatele Cãrþii înseºi: 
ceea ce este criza „mea” în calitate de crizã a subiectului, 
afecteazã de asemenea, la un alt nivel de înþelegere ºi de 
interpretare, colectivul, a se înþelege civilizaþia europeanã în 
întregime. Discursul asupra Primului rãzboi mondial, 
recurent în Cartea Roºie, este exemplul cel mai elocvent în 
acest sens.

Expresie printre  numeroase altele ale acelor vremuri de 
crizã, Cartea Roºie este astfel o mãrturie a profundelor 
puneri în discuþie a statutului limbajului ºi subiectului pe 
care îl aduce aceastã epocã, unde noþiunea de inconºtient 
capãtã un loc capital în viaþa intelectualã ºi în proiectele 
terapeutice. Este o crizã a limbajului care este la 
fundamentul, de exemplu, al celebrei Scrisori a Lordului 
Chandos (1902) a vienezului Hugo von Hofmannsthal, care 
va fi în anii 1910-1920 un actor major al discursului despre 
aceastã crizã a Occidentului pe care o vor descrie de 
asemenea ºi alþi intelectuali ai Germaniei ºi în Austria, 
precum filosoful-cãlãtor Hermann Graf Keyserling, cu care 
Jung va schimba o abundentã corespondenþã, sau Rudolf 
Pannwitz, autorul cãrþii Criza culturii europene (Die Krisis des 
europaischen Kultur, 1917). Cartea Roºie este de asemenea 
martorul crizei valorilor care marcheazã anii 1910-1920, în 
posteritatea lui Nietzsche ºi a „rãsturnãrii tuturor 
valorilor”, ºi în sfîrºit, a unei crize a reprezentãrilor 
religioase ducînd la o ieºire din creºtinism ºi la ideea 
„sfîrºitului religiilor” sub forma lor confesionalã. Printre 
numeroasele discursuri asupra crizei pe care le-a produs 
prima treime a secolului al XX-lea, Cartea Roºie constituie 
rãspunsul propriu al lui Jung, invenþia sa a modelelor noi 
pentru a ieºi din crizã, modele care sînt fondate pe o 
subversiune a valorilor, ºi enunþînd o gnozã pentru 
modernitate. 

Ea este fondatã pe întrebãrile: Cum se explicã 
slãbiciunea creºtinismului? Care este universul simbolic 
adaptat omului din prezent? Care ar fi sensul unei „noi 
religii” care sã dea sens ºi valoare omului contemporan? 
Cum, în contextul slãbirii certitudinilor enunþate de 
creºtinism, poate fi redefinit binele ºi rãul, normele ºi 
valorile? 

Aceste întrebãri traverseazã deopotrivã primele douã 
cãrþi, Liber primus ºi Liber secundus, ºi sînt de asemenea în 
miezul textelor reunite în a treia parte sub titlul de 
Prufungen („Încercãri”); ele sînt expuse cu referire la 
neliniºtile eului, în dialogul cu personajele (Ilie, Salomeea, 
ªarpele, Omul în roºu, Izdubar, Singuratecul...) care au 

tertium non datur

Prezentare ºi interviu realizate de 
Bogdan Mihai MANDACHE
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O viaþã cu adevãrat neobiºnuitã, aºa cum este ºi 
titlul unei cãrþi semnate de Vasile Sfarghiu, trãiesc, într-
un colþ de rai, acolo unde Dumnezeu ºi-a lãsat pentru 
pãmânteni toare darurile sale, în Bucovina, la 
Câmpulung Moldovenesc, Otilia ºi Vasile Sfarghiu. 
Acolo trudesc de o viaþã, în aceastã viaþã atât de 
spectaculoasã, doi oameni de o modestie ieºitã din 
comun, oameni preocupaþi cu ºtersul prafului de pe 
vechile hrisoave, pentru a reda contemporanilor ºi 
urmaºilor semnele de trecere prin aceastã localitate, 
semnele unei civilizaþii strãvechi, civilizaþie care face 
cinste locurilor acestea. Existã în aproape fiecare 
localitate, cred, ºi mai ales în localitãþile nici prea mari, 
dar nici prea mici, unul sau mai mulþi oameni dãruiþi 
cu puterea de sacrificiu,  cu puterea ºi dorinþa de a 
scoate la ivealã “filmul” a ceea ce poate interesa, de a 
selecta ºi aranja în tomuri importante, zestrea de suflet 
cu care s-a petrecut prin veacuri, una sau alta dintre 
localitãþi. 

De fapt Vasile Sfarghiu ºi distinsa doamnã a 
sufletului sãu, Otilia, ºi-au petrecut marea parte din 
viaþã, nu în excursii pe alte meridiane, nu în nu ºtiu ce 
mari petreceri, ci în excursii pe meridianele ºi 
paralelele care leagã oraºul Câmpulung Moldovenesc 
de univers ºi de universalitate, prin oamenii care au 
trãit aici, prin datinile ºi obiceiurile lor, prin dãruirea 
lor pentru prosperitatea acestui orãºel de munte. 

Multe sunt comorile pe care le-a realizat aceastã 
familie de intelectuali, dãruite locului acesta de o mare 
frumuseþe ºi aº aminti aici doar câteva dintre cãrþile 
publicate de-a lungul timpului.

Le voi menþiona, nu neapãrat într-o ordine 
cronologicã ci într-o ordine  de suflet. “Lada de zestere”; 
“Întâmplãri ce se vor cu haz”, “Glosar”, “Regionalisme din 
Câmpulung Moldovenesc”, “Câmpulung Moldovenesc – 
repere agricole”, “Mãnãstirea din Poiana Sihãstriei”, 
“ªantieriºtii”, “Câmpulung Moldovenesc – confesiuni, 
lãcaºuri de cult ºi slujitori ai acestora”, “Fel de fel”, 
“Câmpulung Moldovenesc – vornici ºi primari de-a lungul 
timpului”, “Emil Bodnãraº ºi Câmpulung 
Moldovenesc”,“File din existenþa Fondului Bisericesc 
Ortodox al Bucovinei”,”Întâmplãri bucovinene”, “Credinþe 
populare, superstiþii sau norme morale?”, “Producerea ºi 
valorificarea laptelui din gospodãria crescãtorului de 
animale”, “Câmulung Moldovenesc – meseriaºi ºi 
meºteºugari de-a lungul timpului”, “Teatrul, muzica ºi 
cinematografia în Câmpulung Moldovenesc” ºi “O viaþã 
neobiºnuitã” sunt doar o parte dintre lucrãrile la care au 
trudit cei doi oameni, locuitori ai acestor meleaguri, de-
a lungul timpului.  Am avut bucuria de a cunoaºte 
asemenea oameni ,  oameni care te provoacã la muncã, 

la seriozitate,la perseverenþã ºi mai ales la a pune în 
valoare trecutul. 

 Cei care nu ºtiu sã respecte, sã preþuiascã ºi sã 
înveþe de la înaintaºi nu meritã sã trãiascã ºi sã se 
bucure de realizãrile acelora, nu meritã sã se numeascã 
cetãþeni ai locului. A aprinde o lumânare la creºtetul 
bunilor ºi strãbunilor, fie o lumânare din cearã curatã 
de la albinele care trudesc pe aceste plaiuri, fie o 
lumânare de cuvinte, prinse într-o carte sau mai multe, 
cred cã este ºansa noastrã de a ne considera oameni, de 
a fi demni de faptele noastre respectând faptele celor 
care au fost. 

Vasile ºi Otilia Sfarghiu prin truda lor sunt niºte 
adevãraþi cronicari moderni, cronicari dispuºi sã punã 
în valoare ce este mai de preþ , ce este mai profound ºi 
mai authentic din aceastã lume.

Preocupãrile lor sunt, fie pentru datini ºi obiceiuri, 
pentru meserii, pentru activitãþi sociale ºi spirituale, 
dar nimic nu este menþionat ca simplu fenomen ci într-
o strânsã legãturã cu omul, cu creatorul acelor lucruri. 

Toate cãrþile celor doi au în prim plan Omul, Omul 
cu O mare, pentru cã trebuie sã se ºtie cã nu degeaba 
românul are frumosul proverb:”Dumnezeu îþi dã dar 
nu îþi pune ºi în traistã”.

O viaþã neobiºnuitã, aºa este  viaþa celor doi 
intelectuali, care îºi duc exixtenþa în Câmpulung 
Moldovenesc, în dialog cu timpul, cu astrele ºi cu tot ce 
este frumos ºi peren pe aceste meleaguri. Un cuib de 
aur zidesc din cãrþile lor pentru a lãsa un semn al 
trecerii lor, un cuib de aur din cuvinte în semn de 
preþuire dar ºi de cunoaºtere a ceea ce este demn de 
cunoscut, de preþuit ºi de urmat. Cu aceste cãrþi pe care 
le-am numit mai sus zestrea acestui oraº de munte este 
mult mai bogatã ºi cãlãtorul care va trece sau  va vizita 
aceastã localitate va gãsi, prin cãrþile, celor doi: Vasile ºi 
Otilia Sfarghiu adevãrate repere de culturã, din care se 
vor putea informa spre cunoaºterea unui univers sacru. 
Scriu aceste rânduri, cu credinþa cã un pic m-am adãpat 
ºiu eu din acel uriaº izvor ºi cã am aflat lucruri 
interesante pe care fãrã aceste cãrþi nu le-aº fi cunoscut 
niciodatã. Otilia ºi Vasile Sfarghiu sunt douã 
personalitãþi, alãturi de altele care trãiesc în 
Câmpulung Moldovenesc, care cu adevãrat sfinþesc 
locul ºi cu care oraºul se poate mândri. Cei doi sunt 
adevãrate muzee vii, cu care putem arãta þãrii ºi lumii 
cã pe aceste teritorii nu s-a trãit degeaba. Semne ale 
trecerii, ale dãinuirii ºi ale continuitãþii sunt cãrþile 
celor doi, semne care nu se pot ºterge ci mai degrabã se 
amplificã ºi contureazã o lume care altfel ar fi fost 
definitiv dispãrutã. O viaþã neobiºnuitã trãiesc cu 
adevãrat niºte oameni neobiºnuiþi. Dacã paºii vã 
îndreaptã spre acest oraº de munte, spre mãiestrele 
mãnãstiri din zonã, încercaþi sã descoperiþi ºi cãrþile 
Otiliei ºi Vasile Sfarghiu spre a înþelege un univers în 
care poate cã s-a nãscut Mioriþa.

condurul cenuºãresei
O viaþã neobiºnuitã

Emilian MARCU



decor ºi în costume prea multe simboluri. Ca într-o colecþia 
a terorii din anii '70, unele personaje sunt îmbrãcate în 
haine de paraºutiºti americani, altele întruchipeazã membri 
ai Ku-Klux-Klan-ului, Ulise poartã vestimentaþia unui agent 
din Statele Unite, alþi actori sunt îmbrãcaþi în haine foarte 
asemãnãtoare cu burnuzurile arãbeºti. În tot acest context 
heteroclit, se desprinde cu precãdere o idee: ne este arãtat 
omul, în fragilitatea ºi complexitatea sa. Fie el viclean, 
precum fiul lui Sisif, fie el nesupus sau drept precum 
Filoctet ºi Neoptolem, omul cãutã înspre sine ºi înspre 
Ceilalþi confruntându-se, adaptându-se, luptând în el ºi în 
afara sa spre a se defini ºi redefini. În ipostaza lui colosalã, 
Teofil Vâlcu îºi construise un personaj sensibil ºi instinctual. 
Acela care a rãmas singur pe insula Lemnos ºi care s-a 
adãpostit sub câteva bârne (ce înlocuiesc peºtera din textul 
antic) apare ca o emblemã strãlucitoare a moralei ºi 
experienþei. Cu pãrul încâlcit ºi barba deasã, într-o cãmaºã 
simplã, el lasã sã se vadã la suprafaþã imaginea unui 
primitiv (sau a unui ascet), care, de îndatã ce regãseºte 
cuvintele ºi se exprimã în tirade lungi, descoperã un individ 
emotiv în care melancolia unei vârste pierdute se 
amalgameazã cu virtutea iubirii faþã de aproapele sãu. O 
relaþie care a impresionat ºi publicul de atunci s-a stabilit pe 
scenã între Filoctet ºi Neoptolem (interpretat de Costel 
Constantin). Un tatã ºi un fiu par cã se întâlnesc dupã o 
cãutare îndelungatã. Prin viziunea sa uºor împinsã spre 
iconoclastie ºi în pofida amestecului de elemente pe care au 
sesizat-o ºi criticii din acea perioadã, spectacolul Filoctet a 
reuºit sã marcheze etapa de început a carierei lui Aureliu 
Manea ºi a servit drept un exemplu de succes în ceea ce 
priveºte „transcrierea” regizoralã prin actualizarea unui text 
antic.

Câtã vreme Filoctet este, dacã nu primul, mãcar printre 
primele chipuri pe care le avem în minte când ne gândim la 
singuraticul tragediei antice, atunci cele câteva nuanþe pe 
care le-am discutat aici în privinþa acestui personaj 
„ascetizat” ne-ar putea permite sã îl vedem pe erou într-o 
luminã nouã. Protagonistul piesei lui Sofocle, singur din 
pricina abandonului, închis într-un spaþiu sufocant format 
din mai multe spaþii care „se înghit” unul pe altul, 
îndepãrtat de societate (vãzutã ca o alteritate cunoscutã, 
tangibilã) ºi îndepãrtat de zei (sacralitatea putând fi 
conceputã ca o alteritate necunoscutã, intangibilã), el ar 
putea semãna sau chiar ar putea fi un om al zilelor noastre, 
pierdut, alienat, de care, în mod iluzoriu, Cineva are nevoie 
la un moment dat. Acesta este ºi drumul pe care Heiner 
Müller îl alegea între anii '50 ºi '60 când elabora textul 
Philoktet (o adaptare ºi, mai mult decât atât, o reformulare a 
mitului). Amestecul dintre personajul antic ºi locuitorul 
prezentului îl simþiserã înaintea sa scriitori precum André 
Gide, Oscar Mandel ºi chiar Benjamin Fondane. Pentru 
scriitorul german, omul abandonat pe insula Lemnos, este 
un om lacunar, adicã este un individ pentru care timpul s-a 
oprit ºi care are posibilitatea acum, la revenirea lui Ulise, de 
a-l recupera. În cazul lui Müller insula este una a 
îndepãrtãrii de sine, a intrãrii într-o lume în care nu existã 
timp. Plecarea ar simboliza întoarcerea ºi posibilitatea de a 
câºtiga clipele moarte. În câteva versuri puse pe hârtie în 
1950, scriitorul îºi definea personajul care l-a marcat în acea 
perioadã:
„Filoctet, purtând cu sine arcul lui Heracles, lepros,
Suferind, fu pãrãsit de prinþi pe þãrmul Lemnos - þãrm 
singur fãrã el –
Mai mult flãmând. Nu-ºi arãtã mândri-atunci,
Strigã pân-ce vaporul mut se ºterse.
Trecurã zece ani. El se obiºnuise, stãpân al insulei ºi 
totodatã sclav al ei
Încins c-un lanþ la mijloc, hrãnindu-se pe sãturate cu plante
ªi vânat.
Dar peste zece ani, într-un rãzboi deºart, prinþii îºi amintirã
a-l fi lãsat în altã lume. El mânuia arcul ce ucidea în 
depãrtare.
Ei, voind de faimã sã se umple, trimiserã vase spre a gãsi 
eroul.
Însã el le-ntoarse farsa mândriei. Îl traserã cu forþa
Pentru a-l împãca. Aºa el regãsi timpul pierdut” [trad.n.]

Este însã oare cu putinþa aºa ceva? În piesa germanã, 
Filoctet refuzã salvarea, refuzã întoarcerea, preferând sã 
rãmânã în afara oricãror limite. Iar pentru aceasta va fi 
pedepsit sau, poate mai bine spus, osândit. Tânãrul 
Neoptolem care la început crede în calitãþile bãtrânului 
bolnav ajunge sã vadã cã aceste calitãþi sunt defecte majore, 
iar pentru faptul cã încrederea sa a fost dãrâmatã îl omoarã 
pe faimosul arcaº, deposedându-l de arme. În vechime ºi 
Filoctet procedase la fel, doar cã nu materializase fapta: 
înºelat de Ulise ºi de Atrizi înmormântase vremea gloriei în 
el ºi nu mai acceptã sã o resusciteze vreodatã. Pe insula lui 
Müller, sub un semn pesimist, rãzboiul cucereºte tot. 
Imaginea lui Ulise care poartã în spate cadavrul fostului 
arcaº e sinonimã cu imaginea omului modern ai cãrui 
umeri sunt apãsaþi de invizibile cadavre de pe nenumãrate 
fronturi de rãzboi. Iar rãzboiul poate lua forme diferite: cel 
purtat între oameni, cel purtat de om cu sinele sau cu 
nevãzutul, un rãzboi purtat între trecut ºi prezent. ªi, aºa 
cum ar fi spus un pirandellian Henric al IV-lea, vom repeta 
în surdinã cu aceeaºi voce: „Ce e omul? O muscã! Viaþa 
întreagã ne este zdrobitã aºa, de greul cuvintelor. Greul 
cadavrelor. (...) Puneþi-vã pe vorbit! Papagaliciþi toate 
cuvintele care s-au rostit de când lumea! Credeaþi cã trãiþi? 
Mestecaþi din nou viaþa morþilor”.
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privitor ca la teatru

Acest „cadavru viu”, dupã cum se numeºte pe sine 
eroul, este rezultatul abandonului, dar ºi al unui trecut ce i-
a fost fãrâmiþat, al bolii care macinã corpul ºi, nu în ultimul 
rând, al lipsei de convingeri spirituale. Filoctet nu are un 
protector divin, iar în afarã de Heracles care se îndurã ºi  la 
final i se aratã spre a-l încuraja, el nu aminteºte de alþi 
locuitori ai Olimpului în faþa cãrora, mãcar inconºtient sã 
caute ajutor. Totul se rezumã la un Eu atât de bine 
împlãtoºat, încât dã senzaþia cã este de neclintit ºi este 
extrem de rezistent. La început, într-o conversaþie dintre cor 
ºi Neoptolem – rãmas sã-l întâlneascã pe fiul lui Poeas –, 
cuvintele îl descriu pe protagonist ca vieþuind într-un 
spaþiu din care sacrul lipseºte cu desãvârºire, cãci strigãtelor 
protagonistului, în mod absurd, le este rãspuns doar ecoul. 
Cu riscul de a repeta parþial un citat anterior, redãm aici 
spre edificare fragmentul care ni se pare relevant: „O, 
lovituri zeieºti, aduceþi / veºnic nefericire muritorilor / ºi 
celor suferinzi nebinecuvântaþi de soartã (...) / Demn de 
milã ºi copleºit de a le lui dureri, / de foamete ºi rãni 
nevindecate / ecoul cel flecar doar poate / sã-i rãspundã-n 
zare de departe”. De asemenea, Neoptolem, evocând felul 
în care a fost blestemat Filoctet la suferinþã îndelungatã, 
alãturã situaþiile, fiindcã aºa cum au procedat Atrizii mai 
târziu, zeii s-au dezis de el alcãtuind un precedent. Aºa 
cum toatã lumea ºtie, zeii l-au alungat dintre ei: „cãci dintre 
zei, dacã-nþeleg eu bine / nãpãstuitu-l-au acele patimi / ale 
zeiþei Chrysis cu inimã de piatrã / ºi oricâte îndurã acum, 
nu-i nimeni sã-l aline / pentru cã nu-i sub ocrotirea nici 
unei zeitãþi [s.n.]”. În consecinþã, am putea spune cã 
„ateismul” lui Filoctet este atitudinea sa în faþa golului pe 
care l-a descoperit tot cercetând ºi aºteptând un semn divin. 
El însuºi suprapune cele douã forþe, cea umanã ºi cea 
olimpianã, pe noþiunea aceleiaºi trãdãri. Spusele sale sunt 
neiertãtoare: „O, cel mai nefericit sunt, þintã a zeilor, / dacã 
nici veste nu ajunse-n þara mea, / sau în alt colþ al Greciei 
despre oropsirea mea. / Iar cei ce, fãrã suflet, m-au aruncat 
departe, acuma râd ºi nici cã-ºi amintesc, / în timp ce eu în 
boalã mã afund, tot mai adânc”. În final, corul simte ºi el 
îndepãrtarea de divin ºi face o micã observaþie în acest sens, 
nesancþionând personajul, ca ºi cum ar înþelege situaþia: „În 
numele zeilor, de-i mai respecþi cumva, lasã sã se apropie / 
un strãin ce þi-e prieten ºi-þi aratã iubire”.

Fãcând pasul cãtre practica teatralã, Filoctet de Sofocle a 
oferit regizorilor un material uºor de modelat în mulurile 
diferitelor stiluri de mizanscenã. Tratând într-un prim nivel 
interpretativ un subiect de rãzboi care se transformã, pe un 
al doilea nivel, în drama a cel puþin trei personaje, textul a 
putut fi abordat fie în manierã clasicã, fie în manierã 
modernã-iconoclastã. Nu e, cu siguranþã, uºor a fi gãsit un 
Filoctet printre actori, dar în mod cert una dintre cele mai 
interesante figuri în acest rol a fost Laurent Terzieff la 
Théâtre Odéon din Paris. Actorul de teatru ºi de cinema a 
acceptat propunerea lui Christian Schiaretti ºi s-a întors 
dupã cincizeci de ani în sala de la Odéon pentru... ultimul 
sãu personaj. Variaþiunea lui Jean-Pierre Siméon pe tema 
anticã pãstreazã destul de bine corpul textului, 
nerenunþând la finalul straniu când Heracles îi dã imboldul 
decisiv fostului sãu prieten. Totuºi destule trãsãturi 
distanþeazã textul actual de cel iniþial. Autorul francez 
presarã însã un strop în plus de poezie, fãcând din 
personajul central un singuratic prin excelenþã. În acest trup 
impalpabil se aruncã fãrã rezerve cel care, cu cinzeci de ani 
în urmã, era aplaudat de Generalul de Gaulle ºi de Paul 
Claudel la premiera Cap de Aur în regia lui Jean Louis 
Barrault. Laurent Terzieff, cu mâinile sale noduroase, cu 
pielea lãsatã ºi suptã, bãtrân ºi cãrunt, bolnav de reumatism 
– venin al oaselor cu un nume modern –, pare cã, în 
neºtiinþã, juca de multã vreme un Filoctet al sãu, ascuns, 
nedestãinuit, care a izbucnit acum asemenea unei 
confesiuni publice. Lãsând la suprafaþã decreptitudinea cu 
accentele ei de sclerozã, actorul transmite fiorul 
cutremurãtor al luptei cu sine ºi cu Celãlalt, un Celãlalt 
intrus, apãrut din senin pentru a-l întoarce în „lumea celor 
vii”. Asemenea unui shakespearian prinþ al Daniei, 
protagonistul se foloseºte de o ironie finã, depãºind perfidia 
ºi vicleºugul ulisiene. Poziþia sa de ironist îl pune pe un etaj 
superior tuturor celorlalþi care, în cel mai rãu caz, nici nu 
înþeleg mesajul transmis ºi gravitatea lui. Într-adevãr, aºa 
cum ºi-au dorit scenaristul ºi regizorul, Philoctete este 
povestea unui om-insulã, cuvântul ºi gestul lui Terzieff 
atestând de fiecare datã aceastã frumoasã metaforã. Într-
una din declaraþiile fãcute în faþa presei, criticul Gérald 
Garutti descrie pe cât se poate de concret ideea în care a fost 
realizat spectacolul: „Cu Filoctet, Siméon îl ovaþioneazã pe 
Camus. La fel ºi pe Beckett. Filoctet sau nesfârºita 
singurãtate a unui om sfârºit, cãzut, un om cu mâna întinsã, 
uitat în groapa lumii, închis pentru totdeauna la rãscrucea 
apelor, având drept singuri tovarãºi câþiva vulturi, puþina 
sa hranã – înainte de a nu fi chiar el propriul lor vânat. 
Filoctet? Un Robinson fãrã Vineri. Un Dreyfus fãrã 
dreyfusari, fãrã treabã, nepãzit ºi neputând fi reabilitat. Un 
Prospero fãrã puteri – decât de împrumut, un arc ce nu-i 
aparþine ºi pentru care se va face tot ce-i cu putinþã spre a i-l 
rãpi. Sclavul unei insule fãrã stãpân. Pe scurt, o insulã pe 
cel mai abrupt versant al sãu: izolarea, sfârºirea, monotonia, 

plictisul, veºnicul plictis” [trad. n.]. Mitul redat de Sofocle a 
ajuns un punct nodal unde s-au întâlnit epoci ºi viziuni 
diferite ºi din care pleacã toate pe cãi distincte, dar 
îmbogãþite de sens. Încã o datã teatrul demonstreazã cã este 
o operã vie, deschisã, în care personajele migreazã, cu unele 
rigori, dintr-o zonã în alta, îmbrãcând costume de tot felul 
sau schimbându-ºi mãºtile pe obraz.

Într-un decor simplu acþiunea se desfãºoarã pe scena 
aproape goalã, actorii jucând în partea din faþã, la micã 
distanþã de public, marginiþi fiind de la jumãtatea 
platformei (în spate) de un perete cenuºiu de metal, simbol 
al limitei dintre aici ºi acolo, dintre timpul insulei, parcã 
mereu al prezentului, ºi un timp necunoscut personajului 
abandonat aici, unul al lumii de dincolo. Umbrele actorilor 
se profileazã pe zidul despãrþitor amintind oarecum de 
mitul platonician al peºterii. Dublaþi astfel de contururile de 
pe o suprafaþã platã, lipsiþi de culoare, protagoniºtii dau 
senzaþia cã ºi-au proiectat, inconºtient, dramele, acele forme 
grele care le apasã trupul. Doar spre final acest perete se 
ridicã pentru ca eroii sã treacã de partea cealaltã, pãrãsind 
locul izolãrii, iar Filoctet pãrãsindu-ºi „eul insular”. Cu 
toate acestea, peretele încã existã, chiar dacã ridicat, iar 
indivizii care au trecut de el nu merg spre o salvare, ci doar 
au schimbat peisajul – ei se aflã de altã parte – însã umbrele 
lor vor continua sã se reflecte pe lucioasa platformã 
verticalã.

În montarea lui Schiaretti trei generaþii se întâlnesc: 
Laurent Terzieff, în vârstã de 74 de ani, belgianul Johan 
Leysen, în vârstã de 59 de ani ºi tânãrul David Mambouch. 
Se formeazã în acest mod un joc al vârstelor ºi un joc al 
crizelor ce înfioreazã vârstele pe care actorii reuºesc sã îl 
transmitã credibil pânã la public: nevroza bãtrâneþii se 
alãturã orgoliului maturitãþii ºi naivitãþii declamative a 
anilor juvenili. Mai presus însã de orice, regizorul ºi-a dorit 
sã arate cum drama din interior se face vizibilã ºi cum se 
preschimbã ea într-o dramã a limbajului. Teatrul lui Sofocle 
ºi poezia lui Siméon s-au întrepãtruns pentru a marca un 
personaj dramatic prin cuvântul sãu. De vreme ce arcaºul 
din armata Atrizilor a pierdut contactul cu oamenii lui (nu 
a pierdut în totalitate contactul cu orice individ, cãci existã 
trecãtori ce poposesc pe Lemnos ºi cu care mai vorbeºte), cu 
oamenii care vin dintr-o lume cunoscutã lui, îi este foarte 
greu sã mai vorbeascã aºa cum vorbesc ei ºi sã mai 
acþioneze aºa cu acþioneazã ei. Revenirea este bulversantã, 
iar recunoaºterea lui Ulise e un adevãrat ºoc. În plus, 
debarcarea trimiºilor de la Troia stã sub semnul minciunii. 
Ulise ºi Neoptolem trebuie sã-ºi camufleze discursul ºi 
gândurile. Comunicarea este de la bun început deficitarã. 
Pe acest fond, Schiaretti contureazã un personaj cu 
probleme de comunicare, cu un limbaj întrerupt, ezitant, 
înþesat de tãceri. Dacã autorul grec a lãsat ca fluxul 
limbajului sã curgã nestingherit, Siméon ºi Schiaretti îºi 
ancoreazã eroii mai mult în realitate ºi-i fac mai verosimili. 
Directorul de la Théâtre National Populaire concluziona 
într-un interviu: „Ceea ce primeazã este caracterul static al 
operei, tãcerea în care schimbãrile se vor petrece în mijlocul 
naturii. E un sistem închis, circular, în care sensul circulã în 
mod constant într-o miºcare eternã. E o tragedie a 
Cuvântului, o tragedie la rãscrucea dintre oboseala tãcerii ºi 
imensitatea oceanului. Aici, fiinþele trec prin timp” [trad.n.]. 
Importanþa apariþiei la final a lui Heracles capãtã un alt 
sens pe scena de la Odéon: semizeul vine pentru a restabili 
cursul limbajului, pentru a ordona, pentru a restructura 
stãrile ºi gândurile „jucãriei stricate” care e Filoctet. În 
economia decorului ºi a light-design-ului, atenþia regizoralã 
se concentreazã asupra actorului, iar publicul a avut ºansa 
de a asista la un cuceritor act artistic prin care fiinþa 
transcende.

În teatrul românesc piesa sofocleanã nu prea a fost 
abordatã de repertorii. Naþionalul ieºean a gãzduit în 1969 
montarea lui Aureliu Manea, montare care a durat, din 
anumite motive, trei ani (1966-1969). Manea a întrezãrit ºi el 
locuri în text care i-au dat posbilitatea de a îndrepta 
viziunea spre zona modernitãþii. Pãstrând firul 
întâmplãrilor, regizorul plasa destule semne care sã 
motiveze o paralelã între timpul trecut ºi cel al prezentului. 
Rãzboiul intrã cu totul pe scenã, mãcelãrind ºi mutilând 
chipurile oamenilor. Doar foarte puþini par a se salva. 
Uneori senzaþia era cã regizorul se lãsase influenþat prea 
mult de tendinþele mizanscenei experiemntale europene. 
Citim pe alocuri semnãtura lui Jerzy Grotowski mai ales în 
scena în care, într-un plan secundar, soldaþii îngroapã de 
vie o femeie aºa cum s-ar proceda la un ritual pãgân. 
Imaginea ºocantã a atrocitãþii traverseazã spectacolul ºi 
pare cã e legatã cu un fir subþire de finalul în care, pe 
circularul scenei, va sta scris numele Troia – loc al suferinþei 
ºi mai ales al cruzimii excesive, punct terminus atât pentru 
aparenþii învinºi, cât ºi pentru aparenþii învingãtori. Lupta 
devine un ritual pãgân care tinde sã acapareze tot. 
Începutul inventat de Manea este edificator ºi îl vom reda 
prin cuvintele Mirei Iosif: „De la un capãt la altul, 
reprezentaþia e strãbãtutã de motivul obsesiv al «rãzboiului 
murdar». (...) Pe scena deschisã, fãrã cortinã, se desfãºoarã 
cu repeziciune momentele unui prolog compus de Manea: 
un grup de soldaþi executã lupte corp la corp, într-un ritual 
barbar, violent ºi fascinant... Loviturile se succed ritmic, cu 
sete, în zgomotul gâfâiturilor ºi al icnetelor înãbuºite. Un 
soldat învârteºte în aer un sac de luptã ºi pe pânza þepoasã 
scrie parcã neglijent, în grabã, «Filoctet! »”. Regizorul 
greºeºte, însã, atunci când aglomereazã în obiectele de 

Biserica din satul Giurgeºti (Tg. Frumos), 
cu hramul ”Tãierea capului Sf. Ioan”

Singurãtatea lui Filoctet (II)
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6 CRONICA

ut pictura poesis

Într-un context socio-cultural traversat de toate 
tentaþiile posibile de dragul unei modernitãþi 
deschisã mai degrabã spre ºocant ºi soluþii plastice 
provocator-insolite, remarcabilul sculptor ieºean 
Constantin Crenganiº are o evoluþie constant 
remarcabilã, feritã de apetitul extravagant al unor 
confraþi de a forþa limitele imaginarului. Arta þine, 
cum ºtim, de libertate, dar excesul împinge spre haos 
unde diformul, lipsa proporþiilor amintesc mai 
degrabã de estetica urâtului decât de proporþie ºi 
armonie, sens ºi simbol. Altfel spus, expresia ºi 
potenþialul dialog cu destinatarul individual sau 
colectiv al operei nu au fost abolite total de dragul 
unui abstract mereu disputabil, aleatoriu ºi futil.

Sculptorul ieºean îmbinã perfect creativitatea din 
care derivã viziunea personalizatã se îmbinã cu o 
construcþie stenic expresivã ºi deschisã cãtre lecturi 
plastice polisemantice. Precocitatea unei subtile 
manualitãþi, înþelegerea corectã ºi nuanþatã a rigorilor 
modelajului, arta cioplirii marmurei sau turnarea 
bronzului l-au distins între congeneri ºi i-au conferit 
o poziþie de lider al generaþiei sale. În timp ce unii 
colegi stãruie în meditaþii ºi dileme misterioase, 
sculptorul Crenganiº, a lucrat cu devoþiune ºi a 
configurat stâlpii de rezistenþã ai unei opere care 
anticipã încã alte remarcabile realizãri. Altfel spus, 
dãruirea lui , puterea de a trece uºor de la 
monumentul unui voievod la structura ºi expresia 
unui sfânt, asocierea dintre un centaur ºi un 
monument de for public fiind întotdeauna fireascã ºi, 
în consecinþã, acceptatã spontan de privitori. 
Sculpturile lui înveºnicite în forul public sau pe aleile 
unui parc, în cimitirele neuitãrii sau , uneori, în 
galeria de artã, au o forþã de comunicare directã prin 
simbol ºi devin ataºante prin expresia simbolicã a 
ansamblului. Rigoarea amintitã þine de disciplina 
minþii prin intermediul cãruia concepe  ºi 
structureazã viziunea monumentalã fãrã a neglija 
sugestivitatea pãrþii sau a ansamblului. 
Monumentalitatea compoziþiilor sale se remarcã prin 
proporþii, dar se impun memoriei colective prin 
expresie. În expoziþia personalã de la Galeriile U.A.P 
Cupola din Iaºi sculptorul aratã inechivoc potenþialul 
sãu creator ºi menþinerea într-o stilisticã 
individualizatã prin caracterul mereu motivat al 
amprentei proprii. 

Am remarcat apetenþa artistului pentru evocarea 
marilor figuri voievodale ale Moldovei unde 
asocierea dintre spadã ºi cruce sugereazã sentimentul 
de libertate ºi independenþã cu dimensiunea 
religioasã a fiinþei româneºti. Aceste douã ipostaze se 
exprimã prin hieratismul formelor angulare, austere 
prin formã ºi demne prin eroism. Sculptorul ieºean 
are o percepþie vie a Evului mediu întârziat unde 
hieratismul rãmâne un mod de expresie predilect 
generând relaþii dinamice între parte ºi întreg. 
Ecourile gotice occidentale, preluate ºi în spaþiul 
spiritual românesc s-au perpetuat pânã astãzi fiind 
revelatoare ºi în ansamblul creaþiei lui Constantin 
Crenganiº. 

Privite în arealul expunerii senzaþia privitorului 
lasã impresia unei prelungite asceze, a unei extinderi 
semantice spre evlavie ºi smerenie. Volumele tind 
spre ascensional, înãlþãri simbolice spre absolutul 
celest sau uman. Modelajul permanent suplu, 

surprinzãtor prin introducerea în ansamblul 
compoziþional a altor siluete umane genereazã 
adiacenþe volumetrice surprinzãtoare.  Zidite ca în 
structura mitului Mioriþei pãrþile fac corp comun cu 
întregul ºi, finalmente, devin simboluri ale naºterii 
divine sau a cuplului sacru ºi indestructibil. Ritmica 
suprafeþelor sugereazã echivalenþe melodice 
desprinse din canonul bizantin ºi sugereazã 
intimitatea expresivã a sacrului. 

Portretele unor slujitori notorii ai altarelor sfinte 
comunicã dimensiunea sacrului ºi a harului, 
înveºnicitã prin expresia unor prelaþi dãruiþi sã 
conducã sufletele enoriaºilor cãtre altarele sfinte ale 
Ierusalimului din noi înºine. Artistul se aratã la fel de 
interesat de evocarea personalitãþii altor ctitori de 
neam cãrora, cum este cazul întemeietorului 
Alexandru cel Bun, cel care vegheazã încã pacea 
Moldovei, le aduce cuvenite elogii. Cãrturarii acestui 
nobil spaþiu moldav au aflat în sculptorul Crenganiº 
omul dãruit sã le înveºniceascã numele ºi sã-i 
eternizeze dupã cuviinþã. La fel se petrec lucrurile ºi 
cu busturile comemorative risipite sub cerul Iaºilor, 
fie cã sunt aºezate în Copou, în curtea unor biserici 
sau se înveºnicesc la Cimitirul Eternitatea ori în alte 
spaþii ale Moldovei.

Lucrãrile în marmurã atestã talentul cioplitorului 
mereu atent la detalii dar, mai ales, la anvergura 
monumentalului. Lucrarea Olgãi Sturza a aflat în 
sculptor un continuator priceput, apt sã modeleze ºi 
Leii de la intrarea în Universitatea ieºeanã. 
Compoziþia sugestiv monumentalã Crist, lucrare 
impresionantã prin anvergurã ºi simbol, ritmica 
volumelor ºi expresie, aºteaptã sã fie amplasatã sub 
cerul Iaºului, ocrotindu-l  ºi ocrotindu-ne pe noi ºi pe 
urmaºii noºtri. 
Cãrturarii Iaºului, din trecut sau de astãzi, au 
beneficiat ºi ei de hãrnicia dãlþii sale sau de pumnul 
de humã ce le-a modelat liniºtea astralã. Sculptura de 
interior are, la rându-i, aceeaºi sugestie subtilã a 
formei, chiar dacã unele statuete se apropie formal de 
soluþiile angulare ale unor forme dinamice ºi 
constructive. Torsul, capul de expresie, compoziþia 
fragmentului probeazã, dacã mai era cumva nevoie, 
talentul ºi inspiraþia unui artist de realã probitate 
moralã ºi profesionalã. Constantin Crenganiº a 
reconfirmat, deºi nu mai era nevoie, cã ataºat 
valorilor mai vechi sau mai noi ale sculpturii 
româneºti, prin talent, laborioasã ºi inspiratã muncã, 
ºi-a consolidat cu nobleþe un statut profesionist 
indubitabil, deschis încã spre alte memorabile reuºite 
pe care cei care-i preþuiesc talentul le aºteaptã cu 
îndreptãþire...  

Sezonul expoziþional de toamnã al artiºtilor 
plastici profesioniºti s-a deschis, simultan, la Galeriile 
Cupola cu un regal semnat de sculptorul Constantin 
Crenganiº ºi duetul picturã – artã decorativã  datorat 
doamnelor Angela Crenganiº ºi Doina Tudor la 
Galeria N.N. Tonitza din strada Lãpuºneanu.

Evenimentul creat de cele douã artiste a evidenþiat 
o anumitã fervoare în planul comunicãrii estetice, 

ansamblul expoziþional 
subliniind o perfectã 
complementaritate deºi 
mijloacele de exprimare 
erau complet diferite. În 
primul rând, þinând 
seama de tehnicile 
diferite de lucru, 

complementaritãþile 
sunt mai uºor de 
identificat în plan 
axiologic, decât strict 
tehnic. Lucrând, aºa 
cum ne-a obiºnuit în 
timp cu fibre naturale 

textile, vopsite cu discreþie, Angela Crenganiº se 
aratã interesatã deopotrivã de tehnicã, cât ºi de 
expresia în planul simbolurilor împinse cãtre 
sensurile interpretãrii simbolice. Desprinsã de 
tradiþia tapiseriei tradiþionale, a þesutului manual, 
artista a evoluat cãtre generarea unor imagini, libere 
de constrângerile stricte ale materialului ºi aspirã la 
simplitatea aproape genuinã a naturii. Fantezia îi 
permite sã imagineze volumetrii luxuriante sau 
compoziþii apropiate de sinteza absolutã a 
conceptului plastic.

Impresioneazã deopotrivã ideea de simplitate, de 
esenþã simbolicã, precum ºi capacitatea de a asocia 
variante în cheia unui baroc onctuos ºi subtil. 
Aparenta contradicþie dintre simplu ºi complex, 
fragment ºi ansamblu se diminueazã dacã descifrãm 
metafora inclusã în sfera gestului de cooperare 
emoþionalã ºi esteticã a privitorului. Trebuie 
remarcatã arhitectura eteratã a compoziþiilor, graþia 
subtilã a racordurilor unde curbele ample susþin 
eºafodajul ideatic. Denumite deseori prin intermediul 
metaforei, acest indiciu stimuleazã parcursul 
discursiv ºi, finalmente, privitorul dezleagã nodurile 
ºi semnele, vorba lui Nichita Stãnescu, prin fantezie 
creativã ºi acces la poezia formelor.

Compoziþiile textile suple ca o idee, împletesc 
plinurile ºi golurile, culoarea ºi originaritatea fibrei 
textile  cu efectul ataºant al mângâierii cu privirea a 
suprafeþei plastice ca un traseu iniþiatic cãtre esenþial. 
Unele compoziþii sunt asemenea unor vaste pânze de 
corabie în plinã furtunã iar, alteori, tulpini înfiorate 
de un vânt interior. Îmi imaginez aceste rafinate 
creaþii ale spiritului în dialog cu persoane interesate 
de artele textile, cele care pot conferi interioarelor 
generoase respiraþia vechilor milenii, dar ºi 
modernitatea rafinatã a prezentului.

La rândul sãu, Doina Tudor impune prin 
anvergura astralã a unor ipotetice coloane ale 
infinitului, elogii subtile ale demnitãþii ºi infinitului. 

Structurile sale plastice 
îºi devoaleazã zona de 
pãmântitate ca o ºansã  
ºi o premizã de 
desprindere din zona 
chtonicului. Pe 

suprafaþa tabloului 
artista asociazã mici 
fluturi imaginari de 
hârtie, sugerând 
simultan materia ºi 
spiritul, soliditatea ºi 
fragilitatea. 

Pictoriþa face din structurã ºi arhitecturile 
vulnerabile un polifonic joc al valorilor cromatice, 
compoziþiile bazate pe forma cercului, a altor figuri 
geometrice, teme grave de reflecþie. Dacã altãdatã, 
artista ne rãsfãþa spiritual cu acorduri în cheie bine 
timbratã, diferitã ºi incitantã valoric, acum a preferat 
nota gravã a intervenþiilor pe suprafaþa tabloului, 
sporind astfel exponenþial sunetul de ansamblu al 
compoziþiilor. 

Sugestiile geometrizante, pornind de la structurile 
esenþializate cu care opereazã în mod curent, asigurã 
o þinutã aparent sobrã a ansamblului pictural. Apelul 
la alte materiale incluse pe suprafaþa compoziþiilor 
genereazã relaþii între tuºa de culoare continuã sau 
sincopatã spre a ajunge la suprafeþele unde pulberi 
fine alterneazã cu materiale minerale cernute pe 
suprafaþã stabilesc racorduri ce se presupun ºi se 
potenþeazã reciproc. Astfel de compoziþii subliniazã 
autentica libertate a creatorului de a experimenta ºi 
de a convinge pe neofiþi cã libertatea este condiþia 
sine qua non a artei.

Cuplul expoziþional Angela Crenganiº ºi Doina 
Tudor a prilejuit comentatorului ºi publicului sã 
priveascã ºi cealaltã faþã a medaliei unde efigia 
autoarelor, lucratã în relief, devoaleazã identitãþi 
complementare ºi exprimãri stilistice precis ºi diferit 
conturate.

Sezonul de toamnã artisticã la Iaºi a început cu 
dreptul ºi nu avem nici un motiv sã credem cã 
nivelul exprimãrilor plastice de acum nu îºi va 
menþine cu aceeaºi vigoare potenþialul creativ spre 
folosul celor care ºtiu cã s-ar putea trãi fãrã artã , dar 
ar fi pãcat...  Unul imposibil de acceptat...

Valentin CIUCÃ

Noiembrie 2011

Constantin Crenganiº - 
un sculptor proteic...

Un duet remarcabil – Doina 
Tudor ºi Angela Crenganiº
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singurul susþinãtor 
material al lui Modigliani. 
Relaþia lor s-a întrerupt în 
1914 când doctorul a fost 
mobilizat pentru cã 
începuse rãzboiul. Bolnav 
de tuberculozã, Modigliani 
a rãmas la Paris pe întreaga 
perioadã a conflagraþiei, 
când cei doi nu s-au mai 
vãzut.

Documentele ºi 
fotografiile din epocã care 
însoþeau expoziþia, aratã 
pereþii casei doctorului 
tapetaþi cu desenele lui 
Modigliani. Tehnicile 
folosite de pictor erau mai ales creionul ºi acuarelele 
care în unele desene acopereau suprafeþele prin tente 
transparente. Predominant, desenele datate în preajma 
venirii artistului la Paris, sunt uºor colorate în acuarelã 
care însoþeºte fluidul liniar elegant ce anunþã 
personalitatea viitorului pictor. Impresionanta colecþie 
de desene este organizatã pe grupaje tematice. 
Modigliani obiºnuia sã frecventeze Academia Ranson 
din Montmartre dar ºi alte diferite ºcoli, preocupat 
fiind de pregãtirea sa prefesionalã începutã la 
Academia de Arte Frumoase din Veneþia. În aceste 
ºcoli avea posibilitatea de a face studii dupã model, în 
deosebi nuduri. Avea o abilitate remarcabilã. Lucra 
rapid ºi cu precizie. Opera lui Modigliani, fie cã ne 
referim la picturã sau desene, este în esenþa sa un 
omagiu adus femeii. Portretistica din creaþia sa 
cuprinde în majoritate reprezentãri cu adresã. 
Modelele portretizate sunt prietenii ºi cunoscuþii. 
Doctorul Paul Alexandre a fost portretizat de mai 
multe ori. Sunt cunoscute portretele realizate în 1909, 
1911, 1913. Constantin Brâncuºi i-a pozat de mai multe 
ori în 1908 ºi 1909. Multe dintre portretele pictate de 
Modigliani nu au putut fi identificate. Privitorul este 
impresionat de spontaneitatea acestor imagini 
comparativ cu picturile din perioada de pânã în 1914. 
Unul dintre modelele recognoscibile este fratele 
doctorului, Jean Alexandre, bolnav de tuberculozã, 
care a murit în 1913 ºi cãruia pictorul i-a fãcut 
nenumãrate portrete în desen. Multe din desenele 
acestei colecþii relevã privitorului geneza unor proiecte 
pentru viitoare picturi.

Lumea teatrului ºi circului a reprezentat pentru 
pictor o zonã de puternicã atracþie, frecventând 
cabaretele din Montmartre.

Ciclul de desene intitulate ”Cariatide” cuprinde 
lucrãri în care simplificarea formelor sugereazã sinteze 
sculpturale aparent contrastante cu preocupãrile 
pictorului. Reperele de început ale acestor încercãri 
sunt figurile asemãnãtoare unor columne. Artistul 
interpreteazã cu deplinã libertate urmând propriile 
idei, semnificaþiile unui cap de coloanã terminatã 
printr-un capitel, înlocuindu-l cu un portret stilizat 
dupã regulile decorativismului. El propune o imagine 
nouã despre un concept clasic. Amintim titlurile: 
”Cariatidã” – 1910, ”Cap din faþã al unui capitel” – 
1913, ”Cariatidã cu lumânãri pe un piedestal” (lucrare 
în ulei) aflate în colecþia dr. Paul Alexandre.

Ecourile artei africane au marcat profund 
concepþiile multor artiºti la începutul secolului. 
Conjugându-se cu viziunea cezannianã, acestea au 
desenat începuturile cubismului influenþând indirect ºi 
creaþia lui Modigliani. Aceste influenþe sunt vizibile în 
modul de interpretare a formelor în cazul portretelor, 
fie cã vorbim despre sculpturile 
sau desenele sale. El reduce 
portretul la forme esenþiale 
alungindu-le, simplificând 
volumele ºi subliniind decorativ 
podoaba capilarã, fragmentele 
anatomice – gura, nasul, ochii -, 
pentru a le reconfigura într-un nou 
”tot” unitar ºi armonios, altfel 
decât cel al realitãþii fizico-
biologice. Unele variante ale 
figurilor ghemuite intitulate 
”cariatide”, dintre cele aparþinând 
colecþiei dr. Paul Alexandre, le 
descoperim transpuse în piatrã 
(calcar) în perioada anilor 1914, 
ceea ce atestã cã artistul era 
preocupat de temã iar etapa 
desenelor era una tranzitorie. 
Aceeaºi situaþie o aflãm cu o 
frecvenþã mult mai mare când ne 
referim la picturile sale. Cu 

Printre notele fugare consemnate în paginile unui 
bloc-notes cu prilejul vizitãrii unor muzee ºi galerii de 
artã, am gãsit câteva impresii despre o expoziþie 
Modigliani care am avut prilejul sã o vãd în 1995 la 
Centrul de arte Reina Sofia din Madrid. Este vorba 
despre o amplã expoziþie cu lucrãri aflate în colecþia 
doctor Paul Alexandre, însumând 450 de desene. 
Acestea, grupate pe teme, erau pedant încadrate, 
formatele fiind aproximativ egale. Aparenta 
monotonie cauzatã de mulþimea desenelor ºi mãrimea 
cadrelor era, însã, tulburatã de prezenþa în expoziþie a 
unei singure picturi în ulei, ca un accent cromatic 
distinct dar ºi ca un semn emblematic.

În centrul sãlii, într-un perete despãrþitor, special 
construit, organizatorii au decupat o fereastrã în care 
au aºezat pictura respectivã, singura din expoziþie. 
Faptul se datoreazã situaþiei rarisime pentru cã pe 
aceeaºi pânzã sunt pictate douã tablouri. Unul pe faþa 
suportului ºi celãlalt pe reversul acestuia. Important ºi 
spectaculos totodatã este faptul cã cele douã imagini 
sunt din punct de vedere artistic cu totul remarcabile 
pentru creaþia lui Modigliani.

Pe faþa principalã a pânzei este pictat 
”Violoncelistul” iar pe verso, portretul lui ”Constantin 
Brâncuºi”, ambele opere fiind realizate în 1909. Dintre 
cele douã, pictura care reprezintã “Violoncelistul” este 
mai minuþios elaboratã ºi finisatã ca operã de sine 
stãtãtoare. Ea aminteºte ca stil si facturã de unul dintre 
portretele ce-l reprezintã pe dr. Paul Alexandre, 
realizat în acelaºi an, 1909. Portretul lui Brâncuºi nu 
este elaborat pânã la acelaºi stadiu ca ”Violoncelistul”, 
el fiind o eboºã avansatã, dar remarcabilã artistic. De 
altfel, cu certitudine putem afirma cã ambele lucrãri 
sunt exprimãri ale unei viziuni unitare stilistic ºi de o 
remarcabilã calitate artisticã, fapt confirmat de istoricii 
de artã pe parcursul timpului. Cele douã lucrãri relevã 
concepþia de sorginte cezannianã însuºitã de tânãrul 
pictor la momentul realizãrii lor. Cu siguranþã el a 
cunoscut prin marea expoziþie retrospectivã din 1907, 
opera maestrului din Aix en Provence. Tabloul cu cele 
douã imagini este semnificativ prin situaþia în sine dar 
ºi prin valoarea lor plasticã. Un suport unic conþine 
imagini cu valoare simbolicã inestimabilã pentru arta 
începutului de secol XX. Valoarea operei lui 
Modigliani a fost confirmatã peste timp pentru 
calitãþile sale picturale compoziþionale, stilistice ºi 
expresiv plastice.

A devenit un simbol 
chipul maestrului care a 
revoluþionat sculptura 
modernã prin acel portret 
realizat de Modigliani pe 
spatele tabloului cu 
”Violoncelistul”. Întâlnirea 
celor douã entitãþi, autor ºi 
model, în imaginea 
amintitã pe suprafaþa 
pânzei întinsã pe un ºasiu 
este deasupra 
coincidenþelor 
întâmplãtoare. Un 

moment astral a adus destinele celor doi artiºti într-un 
punct de întâlnire comun, fiecare reprezentând prin 
operã semnificante aporturi în faþa timpului, pentru 
evoluþia artelor la începutul secolului al XX-lea.

Modigliani a sosit la Paris în 1906, la 22 de ani. Este 
de la sine înþeles cã a fost copleºit de opera lui Cezanne 
la fel ca mulþi alþi pictori tineri. Începând cu 1907 
debuteazã noile mari orientãri conceptuale în pictura 
Europei. Revelaþia constã în iradierea nebãnuitã prin 
marea Retrospectivã Cezannianã asupra concepþiilor ºi 
orientãrilor artistice ce au urmat. Faptul cã realitatea 
poate fi sintetizatã ºi exprimatã prin derivate ale 
formelor geometrice de bazã – sferã, con, prisme – a 
constituit momentul de fascinaþie. Culoarea este în 
mãsurã sã exprime cea de a treia dimensiune mai 
expresiv decât perspectiva liniarã, prin repartizarea 
tonurilor calde în primul plan situat la baza tabloului 
ºi trecerea spre extremele coloristice reci în partea 
superioarã.

Geneza colecþiei prezentatã în expoziþia de la 
Madrid începe cu anul 1907 când tânãrul doctor în 
medicinã Paul Alexandre a cumpãrat o casã pe strada 
Delta Nr. 7, pentru a avea locul potrivit în care sã-i 
primeascã pe prietenii sãi artiºti. În aceastã situaþie, 
între cei doi tineri s-a închegat o profundã relaþie de 
prietenie. Timp de mai mulþi ani, doctorul a fost 

ut pictura poesis
uºurinþã se pot descifra nenumãrate variante de 
portrete sau nuduri exprimate în desenele sale, care 
apoi au fost transpuse pe pânzã.

Un capitol substanþial este cel al ciclului desenelor 
în care tema principalã este nudul feminin. Privindu-le 
alãturi de lucrãrile în picturã ale aceluiaºi motiv, 
putem spune fãrã a greºi cã pictorul era preocupat cu 
febrilitate de frumuseþea femininã în mãsurã sã-i 
aducã împlinirea esteticã a cãutãrilor sale de 
expresivitate a formelor. Desene elegante prin 
fluiditatea liniei de regulã urmând trasee curbe, 
ampretate (marcate) cu vârful creionului de argint, 
propun privitorului subtile momente de contemplaþie. 
În desenele lui Modigliani, linia frântã, abruptã, 
configurând forme tranºante ºi agresive, este absentã. 
Linia în desenele sale sugereazã o continuã mângâiere 
a suprafeþei de hârtie dând coerenþã formei, nobleþe ºi 
rafinament. Nu raporturi ºi proporþii anatomice cautã 
Modigliani atunci când sub privirea sa se aflã corpul 
nud al unei femei ci jocurile poetice ºi elegante ale 
arcelor ºi contracurbelor aflate în cãutarea echilibrelor 
armonice între ele. Privind impresionanta colecþie de 
desene am avut revelaþia anticipaþiei picturilor care l-
au fãcut celebru în anii care au urmat trecerii sale în 
veºnicie.

Fineþea desenelor trãdeazã o anume fragilitate 
fizicã ºi psihicã, dar care este contrazisã prin 
vigurozitatea reprezentãrii, 
atunci când vorbim despre 
culoare. Paleta lui 
Modigliani este, de regulã, 
cantonatã într-o gamã 
sobrã (gravã) cu tonuri 
calde de ocru roºcat, brun, 
roºu, exaltate prin 
vecinãtatea celor de 
albastru metalic sau verde. 
Temperament sezual, 
Modigliani subliniazã 
forma cu toate simþurile 
când picteazã ”Nud 
culcat”, spre exemplu. 
Figura umple suprafaþa 
pânzei decupându-se prin tonul local de ocru roºcat ºi 
fierbinte al corpului din masa coloratã în brunuri 
închise însoþite de accentele de albastru ºi alb. El pare 
cã modeleazã cu abilitatea sculptorului forma când 
aºeazã culoarea, aceasta devenind materia din care 
corpul femeii a fost plãsmuit.
Privindu-i picturile, amintirea desenelor se 
estompeazã, vag pãstrând pe retinã formele figurate. 
Acea eleganþã ºi fragilitate admiratã în cazul liniei, este 
transfiguratã pe pânzã printr-un cod cromatic senzual 
ºi viril, major ca tonalitate. Totuºi, picturile sale emanã 
cãldurã ºi compasiune umanã umbritã de melancolie, 
fie cã reprezintã un nud, un portret sau figura inocentã 
a unui copil. Privitorul aflat în faþa picturilor lui 
Modigliani este surprins de simplitatea soluþiilor 
compoziþionale, a repertoriului minimal care figureazã 
spaþiul tabloului ºi de expresiile în general meditativ-
melancolice ale personajelor. El priveºte ºi descifreazã 
realitatea printr-o lupã care eliminã surplusurile, 
scurtând calea descoperirii esenþelor acestei realitãþi 
aºa cum ea s-a structurat prin sensibilitate ºi talent în 
mentalul sãu. Modigliani pictorul, prin opera sa atât 
de personalã nu poate fi considerat un lider în jurul 
cãruia graviteazã discipolii care vor naºte o ”ºcoalã”. 
El este un singuratic al picturii secolului al XX-lea, 
atins de aripa genialitãþii.

Liviu SUHAR

Noiembrie 2011

Modigliani – eleganþa ºi 
fluiditatea liniei
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Pentru a depune ofranda?

Cine va îndrãzni sã urce din nou la izvor
ªi sã bea apa limpede?

Cine va ridica ochii
La rotirea vulturului?

Ce forþã va avea chemarea
Pentru a fi auzitã?

Din ce genune se va ivi lumina?
Dacã omul este încã în zãcãmântul primar
Când Gaia ar fi trebuit sã-l zãmisleascã.

Ce astru va fi destul de puternic
Pentru a-l atrage la el
ªi fãcându-l sã-ºi punã întrebarea
Dacã, odinioarã, se încredinþa oracolului?

III
Gaia din þinutul gunaik, Alma mater
Pãmânt hrãnitor
L-ai fi rãtãcit tu pe cel ce se credea

cel iubit?
Dacã nu l-ai vrut de fiu
Nici el nu te-a înºelat.
Tu i-ai fãcut cunoºtinþã cu Pyton
Paznicul misterului ºi fructul
mãruntaielor tale
Tu ai vrut sã vinã la el
Pânã la acest buric al lumii pe care l-a fixat

rotirea vulturilor
ºi îl chinuie acolo în centrul lui Omfalos
ca sã-ºi punã în sfârºit întrebarea 

omeneascã
ºi nu pe cea a destinului.

IV
Dacã omul nu e omenesc
Cine va avea azi forþa oracolului?
ªi cine va fi devotat dacã omul nu rãspunde
Cine îi va pune întrebarea
ªi îl mai locuieºte cineva?

Pãmânt hrãnitor
Tu eºti acum cel care întrebi
Cel care îºi ia vederea
Noul Oedip care nu-ºi mai

recunoaºte mama.

Impresii asupra viului

* * *
Cine va fi                                        alb

Nemiºcat
Gata sã nascã neprihãnit
Ghicim    cã    acesta    va    fi      oul

Fragil
Viaþa       e       un        mister

Umed.
* * *

Zi dupã zi
Douã puþuri 
Strãlucitoare
O luminã orbitoare
Dacã te apleci.

* * *
Marea se joacã-n nisip
ªi spuma în alge
Când pe valul visului meu
Moartea ºi viaþa se îmblânzesc

în noapte.
* * *

Sã guºti roua ce se naºte
Din noapte
Sã desenezi un chip
Pe geamul aburit
Sã stârneºti zãpada neprihãnitã
Binecuvântãri irosite ale vieþii.

* * *
Ceea ce rãmâne
E poate albul
Sau frunzele verzi
Ce par înfrãþite
Sau acest suflet umbros
În tulburarea ce o stârneºte
În timp ce numãrã clipele salvate.

* * *
Câteva vorbe minerale
Se nasc ºi mor.

Nu se  poate  auzi
Ceea ce aduce ºi împietreºte
Durerea fãrã speranþã.

* * *
Impresia vie
Ce se naºte pe cãi nesigure
Inteligibile sau nu
înºelãtoare sau loiale.

Doliu sau recunoºtinþã
A clipei memorabile.

Amintirea e mereu infidelã.

Misterii

Despre adevãr martorul nu spune nimic
Noaptea, tãcerea îi aduce silaba interzisã

L-am cunoscut pe poetul 
Sylvestre Clancier în toamna lui 
2005 la întrunirile P.E.N. 
Clubului Francez de pe rue 
Miron, nu departe de Hotel de 
Ville din Paris. E o persoanã 
distinsã, un om direct ºi sincer, 
amabil, dar exigent în acelaºi 
timp. Ca secretar al Clubului ºi al 
Academiei Mallarmé organizeazã 
multe întâlniri cu scriitori 
francofoni. De obicei îi prezintã 
singur sau alãturi de colegii sãi, 
depãºind repede aerul protocolar 
ºi intrând în miezul problemei, în 
temele ºi preocupãrile autorului propus. E sensibil la literatura 
estului european ºi cunoaºte câþiva scriitori români. Prezideazã 
Comisia de Poezie a Societãþii Oamenilor de Litere din Franþa ºi 
este preºedintele Asociaþiei Prietenii lui Gaston Miron.

Sylvestre Clancier s-a nãscut în regiunea Limusin ºi are o 
formaþie filosoficã ce l-a determinat sã facã cercetãri în domeniul 
alegoriei ºi simbolismului, dar ºi al pataºtiinþei ºi imaginarului. 
Studiul sãu despre Freud îl recomandã drept un specialºist în 
domeniu iar eseul La Voie des poètes, drept un critic de poezie.

A  publicat poezie ºi poeme în prozã în majoritatea revistelor 
literare din Franþa dar ºi în Italia ºi Canada. Iatã câteva din 
volumele sale: Saisons et rivages (în colaborare), 1967; Profil du 
songe, 1971; Textructions, 1973; L'herbier en feu, 1994; 
Enfrance (poeme în prozã), 1994; Végétal et sournois; 1996 
etc.

Vã prezentãm câteva poeme, traduse din volumul Une couleur 
dans la nuit, Editions PHI, 2004.

Lui Gaston Miron
Mãrºãluieºte

Îºi apãrã pielea
Poetul
Pielea lui
Refuzã inacceptabilul
ªi disperarea
Cãci vede ce vede 
Poetul
ªi pariazã pe ziua de mâine.
Hai, sus, iatã-l cum se revoltã
Are cuvinte care izbesc
Care ºlefuiesc
Cuvinte pustiitoare
Al cãror ecou nu-mi scapã.

Poetul nu moare
Mãrºãluieºte
Cu picioarele goale la rãscrucile lumii
Îºi strigã poezia
Îl creeazã de-a dreptul pe om.
Þine þeapãn coarnele vieþii
Poetul 
Înainteazã cu argumentele lui
Iar când e dat uitãrii 
Scoate fulgere, diamante
Cuvinte de culoarea nopþii
Si a dragostei.

Spre sinele sãu înainteazã
Asemeni unui cal de trãsurã
La muncile câmpului.
Spre întâlnirea cu speranþa
Mãrºãluieºte
Poetul
Acolo unde îl aºteaptã fraþii sãi
Le ascultã lamentaþiile
ªi deodatã se opinteºte
Prinde curaj
Acolo unde moartea îºi umflã pânzele
Ne salutã
Ne ridicã.
Oameni buni
Ne izbãveºte.

Oracolul

I
Mândrã ºi misterioasã Kore
Purtãtoare de ofrandã pe Acropole
Pe care Euthydikos a sculptat-o
Nu e decât o iluzie 
Cã zâmbetul tãu însufleþeºte marmura.
Perdeaua buzelor,
Sclipirea din ochi
Sunt pecetea misterului tãu
La care fiece om aspirã
Sã îl desluºeascã
Pentru a se izbãvi.

II
Cine va veni acum
Pânã la piciorul oracolului

carmen universalis
O dãruieºte nopþii, tãcerii timpului.
Ea a devenit Unu
Printr-o stranie alchimie.

Nopþi dupã nopþi mereu singurã.
Tãcerea
Zgomote gomote mici care se izbesc de ureche
Aripi de insecte, pocnetul frunzelor
Nu pot sparge acest înveliº în care
Ea se desfãºoarã

Tãcerea se întoarce la tãcere, noaptea la noapte.

Ea se duce
Singuraticã
Mâine ca ºi astãzi
Nemiºcatã
Parcurge lumea din mâna ei.

O scrisoare, un semn, un pas,
El e deja acolo, la poarta timpului
Pentru a-ºi continua drumul
Sã împingã canaturile,
Sã înainteze în noapte,
Sub privirea protectoare a celor dinainte veniþi.

Ei sunt acolo aproape de el
Îl însoþesc
Îi dau curaj.

Vanitãþile, uitatele prefãcãtorii,
Liniºtit ºi hotãrât,
El va muºca din noapte.

Aurul adevãrat care e tãinuit în ea
Are strãlucirea unei flori.

În inima lui, imaginea albastrã a unei
Zambile
Culese într-o pãdure, oferitã mamei.

Acolo unde a fost, acolo va ajunge
Ar putea visa sã meargã mai departe?

O brizã sãratã îi învioreazã sufletul
Þipari galbeni îl trezesc în noapte,
Seva unor ierburi curge în venele sale.
În gura sa un gust de ambrozie

Clipã preþioasã,
Ce demon fericit o fi vãzut?

Veni ºi ea
ªtiu sã deschidã poarta.
El îi oferi nisipul deºertului
Câteva flori sãlbatice
Imortele

Ea îi mulþumi.
Noaptea aducea cântecul dorinþei.
Totul era pur,
Venise în sfârºit, venise.

Astãzi el o mai aºteaptã.
O aºteaptã mereu ºi mereu, în fiecare 
Clipã.

Trebuie sã gãseascã din nou cuvintele potrivite
Trebuie sã le spunã cât se poate de bine.

Dupã pierderea cuvântului de acum necunoscut
Mic e numãrul celor care
Îl mai cautã
Paznici ai speranþei, fii ai luminii
Fãurari, compozitori celeºti.

Astfel va trebui sã umblãm multã vreme
Înainte de a urca aceastã ultimã treaptã
Înainte de a atinge aceastã uºã tainicã
Cu sufletul uºor, cu alfabetul regãsit.

Astfel va trebui sã pronunþãm în noapte
În limbajul mut cuvântul sacru.
Astfel va trebui sã facem semnul
Care supune puterilor noastre
Pe aºteptata stãpânã.

Seara se fãcu miez de noapte, atunci se întâmplã totul
Înainte ca ceva sã spargã zilele care se fac noapte
Zilele ce urmeazã nopþilor.
Tãcerea fu aliata noastrã, muzica ei divinã.
O apropiere, o luminã absolutã între
Tine ºi mine.
Aceastã lume e alta
Cunoscutã numai de noi
Duºmanul  cuvintelor
Noi îl cunoaºtem dintotdeauna.
Un vânt uºor suflã de dimineaþã
Albastrul se lumineazã la amiazã, la miezul nopþii
Cu fiecare zi din nou
Cu fiecare noapte mereu.
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Prezentare ºi traducere din limba francezã: 
Gheorghe MOCUÞA

Sylvestre  Clancier



Consulii onorifici basarabeni – acei ”diplomaþi fãrã 
imunitãþi” – reprezintã interesele Republicii Moldova ºi ale 
cetãþenilor sãi în alte þãri, în baza ”patentei consulare”, 
semnate de titularul Externelor ºi purtând sigiliul statal.

Chiar fãrã privilegiile diplomaþilor de carierã, dispun de 
ºtampilã care include Stema de Stat a Republicii Moldova, 
denumirea oficiului consular, precum ºi de alte rechizite 
consulare ale Ministerului Afacerilor Externe ºi Integrãrii 
Europene (MAEIE/ RM). 

Circumscripþia consularã arondatã include acele regiuni 
ale statului respectiv care vor putea în mod efectiv sã fie 
deservite de consulul onorific ºi sã prezinte interes 
economic, comercial ºi investiþional pentru statul moldav 
ºi/sau unde locuieºte un numãr sporit de cetãþeni ai 
acestuia.

Aplecându-ne, chiar ºi foarte pasager, asupra 
reperelor mari ale politicii externe duse de cel de-al 
doilea stat românesc, vom observa cã astãzi Chiºinãul 
ºi-a fixat þinte cât se poate de ambiþioase. În principal, 
pentru asigurarea intereselor naþionale ºi 
îmbunãtãþirea imaginii de þarã îºi propune 
promovarea unei politici externe dinamice ºi 
intensificarea dialogului ºi cooperãrii cu Statele 
Membre ale Uniunii Europene (UE). Evident, în acest 
context, dorinþa cea mai mare rãmâne obþinerea 
statutului de candidat pentru aderarea la UE, tocmai 
de aceea dinamizarea reformelor politice, economice, 
sociale ºi juridice fiind orientatã spre alinierea la 
standardele europene. Pe de altã parte, a devenit mai 
vizibilã ºi impulsionarea cooperãrii multilaterale ºi 
edificarea unor parteneriate strategice cu România, 
Ucraina, Federaþia Rusã ºi SUA, ca ºi încercãrile de 
valorificare a potenþialului de cooperare cu actori 
globali ºi regionali în ascensiune (China, Japonia, 
India, Turcia, Coreea de Sud). Pe acest palier, 
Ministerul Afacerilor Externe ºi Integrãrii Europene 
(MAEIE), ambasadele ºi reprezentanþele RM au rol 
determinant în aplicarea Planului de acþiuni al 
Guvernului RM pentru anii 2011-2014 (Cap. IV – 
Politica externã). Însã, dorind sã ne referim la 
protejarea în afara graniþelor a drepturilor ºi 
intereselor cetãþenilor statului de pe malul stâng al 
Prutului, scoatem în evidenþã altã componentã a 
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diplomaþiei, ºi anume, cea voluntarã. În ultima 
perioadã, observãm cã ia amploare însemnatã 
instituþia consulatului onorific. Pânã în prezent, în mai 
multe colþuri de lume funcþioneazã nu mai puþin de 15 
asemenea consulate: Haifa, Limassol, Hamburg, 
Hickory, Bangladesh, Biºkek, Innsbruck, Houthalen, 
Luxemburg, Bari, Milano, Toulouse, New Delhi, 
Bratislava ºi Timiºoara. Extinderea acestui tip de 
diplomaþie, promovat de statul vecin, se bazeazã pe o 
serie de acte normative special instituite: Hotãrârea 
Guvernului (RM) nr. 368/2002 cu privire la aprobarea 
Statutului Consular ºi Regulamentul privind 
consulul onorific al RM. Adoptarea acestora 
concordã cu prevederile Convenþiei de la Viena, 
referitoare la relaþiile consulare din 24 aprilie 1963, 
asigurând cadrul juridic ce þine de desemnarea, 
activitatea ºi încetarea funcþiilor consulilor onorifici 
(CO), precum ºi cel ce se referã la instituirea, 
funcþionarea ºi încetarea activitãþii respectivelor oficii. 
Nota care strãbate regulile ºi practica diplomaþiei 
voluntare este puternic marcatã de onorabilitatea 
candidaþilor la demnitatea de CO ºi înclinaþie 
manifestã cãtre voluntariat. De altfel, aceºtia depun un 
angajament în scris cã nu solicitã remunerare pentru 
activitatea lor ºi nici paºaport diplomatic sau de 
serviciu din partea statului moldav. Apoi, toate 
cheltuielile legate de înfiinþarea, activitatea 
consulatului, îndeplinirea atribuþiilor sale oficiale ºi de 
reprezentare a intereselor Republicii Moldova pe 
teritoriul statului de reºedinþã urmeazã a fi suportate 
de cãtre CO. În acest sens, Regulamentul întãreºte: 
”Consulul onorific nu poate cere de la autoritãþile 
Republicii Moldova rambursarea cheltuielilor 
suportate pentru îndeplinirea atribuþiilor sale, salarii, 
indemnizaþii sau alte venituri, oricare ar fi tipul 
acestora”. De asemenea, ”nu poate pretinde imunitãþi 
ºi privilegii de care se bucurã agenþii diplomatici ºi 
funcþionarii consulari de carierã”. Cu toate acestea, 
dupã obþinerea acordului statului de reºedinþã, 
funcþionarul consular onorific primeºte de la MAEIE 
(RM) patenta consularã semnatã de ministru, purtând 
sigiliul statal, valabilã pentru o perioadã nelimitatã. 
La numirea în funcþie, acestuia i se elibereazã, prin act, 
în termen de o lunã de zile, ºtampila care include 
Stema de Stat a Republicii Moldova, denumirea 
oficiului consular, precum ºi alte rechizite consulare 
ale MAEIE (RM). Datã fiind o condiþie importantã 
care se ia în considerare când se decide instituirea 
unui oficiu consular, ºi anume, cea potrivit cãreia în 
acea localitate sã nu existe un alt asemenea Oficiu ºi 
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nici Misiune diplomaticã sau consularã a RM, în 
august a.c. a fost inaugurat, ”cu acte în regulã”, 
Consulatul Onorific al Republicii Moldova la 
Timiºoara. Instituþia nou creatã asigurã sprijin ºi 
consiliere pentru toþi basarabenii din vestul României, 
cunoscând cã oficii consulare (”de stat”) ale RM existã 
doar la Bucureºti ºi Iaºi. Din punct de vedere istoric, 
sã amintim cã Banatul a reprezentat pentru Basarabia 
un loc primitor în timpul celui de-al doilea rãzboi 
mondial, când multe familii de români de pe malul 
stâng al Prutului s-au refugiat pentru totdeauna aici. 

un actor frumos, pregãtit sã cucereascã nu numai 
inima iubitei sale veºnice Betty, cât mai ales ºi un 
altfel de pãmânt decât acela natal. Pãmântul Þãrii 
Sfinte, þarã ce i-a fost prezentã încã de la naºtere 
micului evreu, în acest oraº pe care nu l-a putut uita 
niciodatã, aºa cum nu-þi poþi uita niciodatã mama.

Carol Feldman, prozatorul Carol Feldman, a 
reuºit sã scoatã oraºul din Delta Dunãrii ºi sã-l 
prezinte lumii, sã-l poarte cu sine prin toate cãrþile 
sale, de la „Copilul din mine” ºi pânã la „A doua 
primãvarã”, un parcurs scriitoricesc ce mãsoarã deja 
un deceniu de apariþii editoriale. 

Chiar dacã meseria sa de actor l-a menþinut într-
un contact permanent cu marii dramaturgi ai lumii, 
de aceastã datã, din momentul în care a fost 
descoperit în sinele sãu  „Unu' Moiºe”, totul a început 
sã capete o altã dimensiune, astfel încât solilocviul 
sãu a primit deja culoarea pe care doar lucrurile 
scoase la suprafaþã o mai pot oferi ochiului, din 
bogãþia naturii umane. Monoloagele pe care Carol 
Feldman i le atribuia acestui Moiºe din el erau de fapt 
pretextele ridicate pe tancurile cu ajutorul cãrora 
Carol Feldman reuºea sã aducã nu ruºii în þarã, ci un 
nou nume în literatura românã semnificativã.

Se poate spune fãrã a greºi, Carol Feldman a 
reinventat spaþiul natal, îmbogãþindu-l cu amintirile 
sale de participant activ la ceea ce a însemnat Tulcea 
anilor 50-60. Legãtura scriitorului Carol Feldman cu 
pãmântul acesta nu a fost fracturatã niciodatã, chiar 
dacã el îl pãrãseºte în anul 1965 pentru pãmântul 
Þãrii Sfinte. De fapt, aceastã pãrãsire a fost un motiv 
important de revenire asupra vieþii de aici, revenire 
ce s-a fãcut prin scrierile sale, dar ºi prin desele 
prezenþe fizice la sãrbãtorile generate de lansãrile din 
ce în ce mai numeroase ale cãrþilor scrise despre 
oamenii ºi locurile Tulcei.  

Carol Feldman ºi asumat aceastã plãcutã 
întoarcere în timp, simþindu-se „ca peºtele în apã” 

Carolicã este ca ºi cum ai spune Carol, ºoptit 
catifelat, la urechea unei dimineþi ce se anunþã prin 
nimic a fi promiþãtoare. Este ca ºi cum ai ieºi din casã 
pregãtit sã dai piept cu nemiloasa realitate, dar þi-ai 
reveni imediat, fiind mult prea importantã 
mângâierea de rãmas bun, mângâiere ce se 
transformã într-o nouã poveste de dragoste. 

Carol Feldman face parte din acea categorie de 
valori ce are forþa necesarã de a se þine minte pe el 
însuºi. Vine în literatura românã din Deltã. Din acel 
þinut aspru în care mirajul începutului de lume încã 
mai existã. Frumuseþea locului naºterii sale nu s-a 
oferit singurã, asemenea femeilor dornice sã-ºi 
strângã la piept cât mai mulþi iubiþi fideli lor, care sã 
facã rând la nurii lor ºi care sã le multiplice vorbele 
scoase de o gurã a lumii slobodã. Tulcea a devenit, 
pentru copilãria lui Carol Feldman, universul însuºi. 
Limita acestuia era bodega unchiului sãu în care 
pescarii gãseau motive serioase de a se opri ºi de a-i 
onora „zama de peºte ºi þoiul de rachie”, produse 
care îl înavuþiserã într-atât pe fratele tatãlui sãu, cã 
sãrãcia familiei nu-i mai dãdea dureri de cap atunci 
când pe banii moºului sãu reuºea sã se aboneze la 
Licurici, de exemplu. A avut un început de viaþã 
simplã, redusã la gesturile fundamentale ale bucuriei 
de a trãi, fãrã a înþelege atunci care-i va fi rostul în 
lume. Copilãria sa începea din ochii uimiþi, 
abandonaþi în mijlocul miracolului a tot ceea ce putea 
sã însemne Tulcea anilor 30-40, pentru ca, mai apoi, 
dialogul, fie el sub formã accentuatã de monolog, fie 
chiar acela provocator de întrebãri rostite pentru a 
primi ºi rãspunsuri, sã-i modeleze viaþa dupã 
frumuseþea chipului sãu. Devenise un bãrbat frumos, 

braþe încruciºate (11)
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Îmi numãr anii milei egolatru.
Cu ºase nave-n nopþi eleusine
la þãrm e Tatãl. Sumbrã subt retine
se clatinã eclipsa ºi joc teatru

ca tragere la sorþi (da capo-al fine).
Rugina greaþa mãºtile din patru
tenebre cardinale urlu latru
de frica morþii morþilor. Ce chin e!

pe valea iosafat între colinde.
Seraficã a vieþii-mi Nãscãtoare
lãsând bârsana (în poem) aprinde

a treisprezecea albã lumânare.
La focul stins pe miºcãtoarea treaptã
trei naºteri triste un sicriu aºteaptã

Ionel BOSTAN
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Basarabia: diplomaþii fãrã 
imunitate 

Carol Feldman

atunci când este pus în situaþia de a mai scrie un 
roman a cãrui întâmplare are loc înspre „gurile de 
vãrsare a Dunãrii în  Mare” guri ce pot fi acceptate ca 
fiind spaþiul în care amintirile lui Carol Feldman 
despre aceste locuri coincid invariabil cu singura 
lacrimã pãstratã de autor pentru a-ºi face simþitã 
prezenþa pe pãmânturile natale, o datã pe an, în 
ultimii zece ani, de când ºi-a luat în serios blestemul 
de a fi scriitor.
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Emanuela ILIE

Regimul eului 
„seismograf” propriu 
cãrþilor lui Lucian 
Vasiliu este situat în 
permanenþã sub semnul 
contrarietãþii, al 
paradoxului revelator, 
al uniunii contrariilor 
într-un tot miraculos 
sau mãcar bine ordonat. 
Urmãrind ofertele sale 
de lumi poetice, de la 
Mona-Monada (Editura 
Junimea, Iaºi, 1981) ºi 
pânã la ultimele 

Lucianograme (Editura Axa, Botoºani, 1999), se poate 
astfel decela un soi de centripetism structural. Aceasta, 
în ciuda faptului cã, obedient faþã de poetica 
optzecismului teoretizant de început, textul sãu 
predilect din Mona-Monada aglomereazã tot ceea ce 
apare, mai întâi pe orizontalã, ochiului poetic, iniþial 
similar unei fidele camere de luat vederi, transformate 
ulterior într-o „oglindã activã, care interpreteazã 
vãzând ºi vede interpretând”, cum afirma undeva 
congenerul Nichita Danilov. Mai ales pentru cã 
filtreazã totul prin prisma unui neoromantism 
structural, poetul Lucian Vasiliu îºi confirmã la rândul 
sãu lucid pledoaria pentru echivalenþa, în text, între a fi 
ºi a vedea: „Eu sunt/ tot ce voi vedea vreodatã” (Yoga). 
Rezultatul apare ca o tablã de materii viu colorate, 
adunate pe pânza în tonuri à la „Bosch þi Brueghel”, 
cei doi „þobolani favoriþi”, dacã nu cumva ca o 
hipermaterie aglutinând elemente din toate regnurile 
ºi genurile, precum Stampa în care limbajul subversiv 
traduce intuiþia unui univers distopic pe cale de 
destrãmare: „Bãrbaþi albaºtri negri galbeni indigo/ 
femei brune blonde roºcate verzi/ bãtrâni copii 
colombe câini./ pancarte eºarfe portrete fanfare…/ Un 
STADION?/ Nici vorbã despre magie alcool 
sinucidere./ În marea aglomeraþie/ contemplu 
Eºafodul-/ într-un loc mai ferit ºobolanii/ rod 
însemnarea de pe tricoul de campion:/ „U.S.A. – Box – 
1929”// De pe acoperiºul unei clãdiri/ un 
înger/aruncã petarde: Poc! Poc! Poc!/ Pe piept are 
tatuatã bomba atomicã./ O parte a mulþimii aplaudã./ 
O parte huleºte./ O parte îºi înnoadã ºireturile./ O 
parte fumeazã pur ºi simplu,/ O parte consemneazã/ 
reacþia pãrþilor// Mii milioane de pãianjeni/ vegheazã 
/ panorama”. Aceasta e, fãrã nici o îndoialã, înfãþiºarea 
unui univers al îngemãnãrilor de contrarii; pe 
orizontala exterioritãþii (largi) ºi pe verticala 
interioritãþii (profunde) totul îi apare, astfel, poetului 
ca un furnicar ameþitor în care convieþuiesc, aici 
dizarmonic ori chiar haotic, oameni ºi câini, obiecte ºi 
pãsãri, sunete ºi culori; sub ochii de Argus ai 
pãianjenilor, bizari judecãtori ai Morþii neiertãtoare, 
actantul central, un înger pe acoperiº(ul fierbinte?), îºi 
dezvãluie pornirile ucigaºe, distrugând cu voluptate 
noua grãdinã a desfãtãrilor perverse, rod al unei puteri 
nu mai puþin malefice. 

Din acest punct de vedere, demersul poetic pare 
unul întregitor; poemele reunesc cioburile unei 
existenþe vizând, cu obstinaþie, recuperarea totului, 
inclusiv a celui individual, poetic. Doar cã maniera de 
lucru nu presupune transcrierea transparentã a 
filonului realist biografic, ci învestirea lui cu un 
coeficient semnificativ de mysterium fascinans. Nu 
numai evenimentele capitale traversate ºi resuscitate, 
anamnetic, de fiinþa poeticã – propria viaþã 
intrauterinã, naºterea, copilãria, dragostea (vãzutã, în 
buna tradiþie romanticã, drept autenticul principiu 
ordonator al lumii), cãsãtoria sau naºterea fiice – ci ºi 
amãnuntele cotidiene cele mai diverse par turnate liric, 
aproape întotdeauna, dupã un tipar mitic. În fapt, 
Lucian Vasiliu este unul dintre poeþii la care simpla 
aspiraþie spre orizontul metafizic este substituitã de o 
totalã convingere în prelungirea misteriilor medievale 
sau romantice într-un cotidian ce apare, astfel, cu totul 
transfigurat. Cãci niciodatã secvenþele componente nu 
pot fi anodine, câtã vreme chiar cel mai puþin 
semnificativ detaliu – în ordinea aparenþei, fireºte – 

poartã încrustate în pieile sau în osatura proprie 
hieroglifele celeilalte ordini, de dincolo de empiricul 
gol. Iatã, de pildã, transfigurarea unei întâlniri 
„obiºnuite” cu histrionicii fraþi în ale poeziei, ce trebuie 
vãzutã cu mult mai mult decât un (altfel firesc) elogiu 
adus, în descendenþã platonicianã, prieteniei, 
fundamentalã alteritate ce rotunjeºte fiinþa. ªi anume, 
un ceremonial ezoteric colportând, peste timpuri ºi 
spaþii, reale ori livreºti, simboluri ezoterice, parþial 
decodificate cu subtilitatea obiºnuitã: „Miercuri am 
hotãrât sã petrecem în cortul/ amicului nostru hindus 
Gebarau./ Au fost invitaþi/ saxonul Um ºi slavul 
Nidalov./ Pe rând, schimbam pieile între noi:/ una de 
guzgan una de ºopârlã/ una de inorog una de 
dinozaur// Fiecare se simþea la fel de bine în/ pielea 
celuilalt./ Peste toþi, divina Riama, sora/ amicului 
hindus, respira cu gura roºie/ incendiatã de mierle/ 
Conversaþia noastrã, pâlpâind la focul/ unei þuici 
autohtone,/ era o formã de a ne bandaja reciproc 
rãnile./ Vulpea argintie se gudura/ la picioarele 
noastre/ Prudenþi în a aborda temele majore,/ am 
ajuns sã vorbim despre calul/ amicului nostru, cal 
botezat Ventonicã./ Numele acestuia semãna cu/ un 
diavol cãzut într-o groapã postbelicã// Saxonul Um 
era cel mai blond dintre/ Noi. ªtia totul despre Filon 
ºi/ Iulian Apostatul/ Slavul Nidalov cânta mirabil, 
visându-l/ în fiecare noapte pe Marmeladov/ 
Hindusul Gebarau era cel mai interogativ./ ªi cel mai 
întunecat// Despre mine,/ doar ei pot sã depunã 
mãrturie”. La fel, o banalã plecare la mare, spre 
legendarul 2 Mai, se converteºte într-o cãlãtorie 
iniþiaticã spre insula Macao, în care Ulisele 
postmodern (ce urmãreºte, atenþie, traseul inversat al 
celui originar, îndepãrtându-se cu greu de I-olanda-
Penelopã lãsatã în urbea natalã) îºi conferã o nouã 
identitate – a lui Francisco Diaz Alvarez Xavier Juan 
Acevo – , se însoþeºte cu apostolul Luca, cel care poartã 
pe umãr un corb ºi face semnul crucii peste creºtetul 
unei pisici galbene, apoi se renaºte, înotând gol, din 
marea întunecatã, gravidã (Fragmente de text salvat 
dintr-un incendiu neronian) etc. 

Astfel de transcrieri în cheie… vasilianã ale 
secvenþelor vieþii diurne (Tren personal, Iarbã verde) ºi 
mai ales nocturne (Epistola I, I(olanda), III, Noi 
contingente sau Postludiu) se aglomereazã în opul 
antologic ªobolanul Bosch (Editura Paralela 45, Piteºti, 
2006), dovedind, prin recurenþa procedeului de 
transfigurare, aceeaºi obsesie a dublãrii, a pervertirii 
–în sens pozitiv, fireºte – unui cotidian al contrariilor 
semnificative într-un fel de scenariu posibil al tramelor 
mitologice, re-semantizate permanent de un 
„monadolog” prin definiþie nostalgic al marilor mituri. 
Acesta îmi pare a fi obsesia subteranã care alimenteazã 
poezia lui Lucian Vasiliu – ºi nu ceea ce Marian Popa 
numea „refuzul urâtului simplist”, care l-ar face pe 
autorul Monei-Monada sã converteascã „negativitatea 
ºi frica de viaþã în realitãþi fatale bizantinizate, astfel cã 
pânã ºi prevestirile ºi semnele morþii sunt coordonate 
prin graþie ºi estetism transcendentalizant”. Versurile 
selectate de autorul Istoriei literaturii române de azi pe 
mâine („Nu mai este mult/ pânã mã veþi vedea 
plutind/ într-o pasãre de aur/ peste burgul de aur/ 
prin ploaia de aur/ într-un regal dezechilibru,/ Cu 
mâinile ºi picioarele retezate// ºi, laolaltã cu lupii 
captivi/ veþi înþelege alchimistul/ îngenuncheat în 
inimã”) justificã doar parþial estetismul sui generis al 
poetului ieºean, ele putând fi mai degrabã citite într-o 
cheie subversivã. 

În orice caz, lumea poeticã a lui Lucian Vasiliu pare 
a se construi conform aceluiaºi principiu al însumãrii 
contrariilor. Apare, transparent formulatã, însãºi ideea 
unei androginii originare, mereu reiteratã în formele 
cosmice ºi adesea reflectatã în atitudinile mentale 
proprii interioritãþii auctoriale. Conºtiinþa acesteia 
perpetueazã, în textele dintre cele mai diverse, schema 
unui veritabil joc între extremele atitudinale, extins ºi 
asupra raporturilor cu exterioritatea, în care 
predominã, fatal, tot distanþarea ºi apropierea continuã 
de celãlalt, vãzut fie ca o tentaþie, fie ca un obstacol al 
sinelui, în orice caz ca dublet (natural, complementar) 
al acestuia, deºi nu de puþine ori se mimeazã 
indiferenþa relaþiei, ca în Androginica stare a lumii: „Sunt 
vesel ºi sunt trist/ sunteþi veseli ºi triºti/ peste multã 
viaþã vine multã moarte/ peste multã moarte vine 
iarba/ eu mã îndepãrtez / tu te apropii:/ porþi ºtafeta 
la jocurile olimpice”.

Motivaþia acestui mod de a percepe lumea provine 
dintr-o altã certitudine a poetului Lucian Vasiliu, 
evidenþiatã de modalitatea permanentã prin care cel ce 
se intituleazã, fãrã orgoliu, „(Eu sunt) inocentul, cel 
subþire ºi palid/ ca o înserare pe cerul Mamei”, îºi 
construieºte, ca într-un tipic Mic tractat despre omul bun 
ºi frumos (Kalokagathos), un autoportret oximoronic, 

structurat în esenþã pe o serie de antinomii atitudinale. 
Dacã fiinþa poeticã datoreazã ceva, cuiva, nu este 
vorba decât de un dat ce a înscris-o într-o serie 
genericã absolut binecuvântatã, înnobilând-o apoi 
printr-un proces conceptual unic ºi ulterior printr-o 
naºtere unicizantã. Dintre ele, mai ales pre-viaþa 
dramaticã, vãzutã ca o cãlãtorie vizionarã avându-l ca 
punct zero pe increatul autosuficient, alãturi de „emirii 
însetaþi de absolut, prin nisipuri spulberate de vânt”, îi 
constituie materia poeticã într-un lung ºir de texte din 
Fiul omului (Cartea Româneascã, Bucureºti, 1986), 
alegorii ale trecerii prin spaþii nervaliene, din bizara 
luminã a „Marelui Întuneric, unde Totul ºi Nimicul/ 
îºi sugeau reciproc degetul firav”, spre o luminã tot 
întunecatã, cea a vieþii biologice. În poemul intitulat 
Octombrie, spre exemplu, pre-naºterea este recuperatã 
anamnetic ca un lung ºir de scindãri, de diviziuni între 
punctele cardinale opuse ale conºtiinþei: „Mã aflam 
închis într-un ou,/ în perpetuã rostogolire prin mine 
însumi/ în Marele Întuneric,/ unde Rãsãritul ºi 
Apusul erau doi fraþi siamezi/ Un fel de soare negru 
mã locuia/ Un fel de pasãre augustã a neantului 
(…)// Într-o arenã fãrã gladiatori/ într-un câmp cu 
flori sãlbatice,/ strãpuns de lãncile asfinþitului// 
Astfel mã amintesc:/ incongruent, bãlãcindu-mã în 
congruenþe,/ nufãr al muþeniei,/ custode al scrierilor 
apocrife,/ hidalgo al speranþei”. Biologicul, organicul 
pur este scena aceloraºi lupte; ca într-o arenã internã, 
spaþiu de dezvoltare ºi interacþiune surdã a funcþiilor 
fiziologice, organele vitale, ele însele transformate în 
cupluri prin coexistenþa incipient purã a principiilor de 
semn contrar, asalteazã fiinþa raþionalã cu somaþii seci, 
cu „telegrame/ conþinând pasaje viclene”, construite 
în general pe ideea morþii lente, neiertãtoare. 
Plãmânul, ficatul, inima, creierul („hermafroditul”) nu 
înceteazã a ameninþa poetul cu spectrul neputinþei de a 
„pricepe”, de a da sens unui „cântec suveran”, dupã 
un sisific efort de a dezgropa „arsenalul de unelte 
oculte” din carierele lumii. Sub tirul de acuzaþii, eul 
poetic se vede nevoit a constata, cu o amãrãciune 
insuficient deghizatã sub scutul (auto)ironiei, propriul 
prizonierat în faþa delegaþilor androgini ai trupului 
–binecunoscuta echivalenþã, în definitiv, sôma-sêma: 
„Sunt deþinutul/ plãmânului ficatului inimii 
creierului./ Ei îmi sunt dictatorii:/ patru androgini 
desãvârºiþi,/ plutonul de execuþie./ Pânã acum am 
reuºit sã-i îmblânzesc/ cu câte o femeie, cu câte o 
portocalã/ Toatã noaptea clameazã:/ noi suntem robii 
tãi./ DAR trebuie sã ni te supui/ trebuie sã asculþi 
cântecul ghilotinei/ trebuie sã cânþi printre 
naufragiaþi” (Deþinut 001954).

Nici retorica autoironiei altãdatã salvatoare, nici 
manevra eschivei (tradusã, adesea, într-o recuzitã 
descinzând din imaginarul unei antichitãþi sau a unei 
medievalitãþi eroice), nu se dovedesc strategii prea 
eficace. Poetul ºtie cã, apelând la ele, nu face altceva 
decât sã amâne inevitabila revelaþie a finitudinii fiinþei. 
Orice simulare eroicã se întoarce, de altfel, în acþiune 
de semn contrar: toga imperialã îi apare în zdrenþe, 
halebarda îi rugineºte, iar „acasã” nu îl mai aºteaptã 
decât „ºobolanul însingurat ºi suferind”, incapabil a 
mai roade cãtuºele care-i bareazã zborul peste 
„acoperiºe/ oraºe/ imperii”. În ciuda arborãrii unei 
grimase cinice, la venirea Pe furiº a domniºoarei 
Teroare, Arlechinul „palid ºi gol” se pierde, 
învãluindu-se în umbra unei seri cumane, reci ºi oculte 
(„Se lasã umbra cu masca ei de fier/ peste masca mea 
de cearã/ cu întunericul peste/ întunericul ochilor,/ 
cu ignoranþa mâinilor pline de sânge/ târându-se 
oarbe, neºtiind/ încotro mã îndrept”), iar 
pergamentele ºi incunabulele poetului se întunecã din 
ce în ce mai tare. În versuri de o asprã limpiditate, el 
alege finalmente sã îºi întoarcã spovedania într-o 
rostire a morþii epuratã de lestul speranþei: „Pleci ºi mã 
laºi/ cu heruvii în Iaºi – / sat tulburat de spahii,/ 
clopotniþã/ în care doar morþii sunt vii”.

Încã dintr-o veche Monã-Monadã (V), se amintea de 
altfel, sub pretextul fantazãrii pe un motiv biblic, cel al 
dansului eretic cu o ciudatã, voluptuoasã Salomee 
postmodernã, regimul orbecãirii subiectului liric „între 
eroare ºi adevãr/ între instinct ºi raþiune/ între fratele 
mort ºi fratele viu”. Lucianograma tipicã mai târzie a 
poetului („Lucian Vasiliu/ este inventatorul/ unei 
monadologii desuete/ aºadar,/ bun de rãstignit/ pe 
un perete// el e un fel/ de/ n-ar mai fi-/ când 
bezmetic/ ºi când gri”) se articuleazã pe acelaºi 
principiu al alunecãrii perpetue nu atât între „orgoliu 
ºi umilinþã“, între sens ºi nonsens, cât între haos ºi 
ordine, între fiinþã ºi nefiinþã. În spaþiul dintre cele ele, 
instanþa auctorialã poate textualiza în voie „mesajul 
ultimitãþii” (Vladimir Jankélévitch). Din fericire, însã, 
în cursul acestui proces de o cruzime doar uneori 
denunþatã, ia naºtere însãºi Poezia. 

Noiembrie 2011

„Astfel mã amintesc:
incongruent, bãlãcindu-mã în congruenþe,
nufãr al muþeniei,
custode al scrierilor apocrife…”

Lucian Vasiliu: 
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Motto: Timp trecînd/ prin trupurile noastre/ 
neîmpietrindu-se în ele/ doar amuþindu-le/

din cînd în cînd

Iaºi, 23 octombrie 2011
Toamna sãrutã cãrãrile Cetãþii ºi podul palmei mele. 

Sunt parte din povestea ei ºi mi-e bine; ploile, eu ºi o 
tristeþe ruginie. Ne jucãm de-a umbrele, de-a zorii, de-a 
îndoiala; “

”                      (T. Arghezi).  
Iaºi, 30 octombrie 2011

Am fost convinsã o bunã perioadã de timp cã 
evenimentele din viaþa noastrã, cu, evident, cîteva 
(ne)fericite excepþii, au importanþa pe care le-o acordãm. 
Nu mi-am imaginat, cred, cã s-ar putea vreodatã ivi un 
moment în care spaima ºi dezorientarea multora - ba chiar 
a celor mai mulþi din preajmã - sã ne înghitã fãrã veste, 
astfel încît nici sã nu mai avem rãgazul de a reacþiona: sã 
vedem întîi cu ochii noºtri burta de peºte la orizont!  

Pe de altã parte, mã întreb dacã nu voi fi fost ºi 
altãdatã înhãþatã - poate nu taman în felul acesta -, însã 
rãnile, ocazionale ºi superficiale, nu mã vor fi convins sã 
reacþionez; nu voi fi fost mestecatã cu atîta poftã de vreun 
„barosan” de-a dreptul hãmesit... 
Iaºi, 31 octombrie 2011 

Parcã aº sãri de pe o saltea imensã, confortabilã ºi aº 
ateriza pe una cu arcurile desprinse, rînjindu-mi ca niºte 
suliþe Cam aºa „mã rãsfaþã” de la un timp sfîrºitul de 
sãptãmînã în care înghesui tot felul de aºteptãri. Îmi 
imaginez un geamantan uriaº, burduºit, în care au încãput 
pînã la urmã toate fleacurile, dar, cînd s-o iau la picior cu 
cele  aºezate într-o aºa de bunã rînduialã, cã aproape îmi 
vine sã scuip de deochi, închizãtoarea se defecteazã ori 
fermoarul înþepeneºte, cedeazã ºi toate bagajele se 
prãvãlesc pe duºumea. Aºa se destramã alte planuri pe 
care le pusesem în cîrca zilelor, libere, chipurile, care 
aveau ºi menirea de a-mi aºeza sufletul într-o albie 
confortabilã pentru încã cinci zile (mãcar) din viaþa mea. 
Din nefericire, „socoteala de acasã nu se potriveºte cu cea 
din tîrg”. Mã amuz gîndind la „privilegiul” de a locui în 
preajma unor persoane vesele ºi la vorba hîtrului 
povestitor, „pãreþii au urechi ºi fereºtile ochi”; mai ales 
întîii au darul de a mã neliniºti ºi nu pentru cã ºi-ar lipi 
vreunul din clãdire borcanul de peretele vecinului, nici nu 
e nevoie de atîta efort, cã nãbãdãioasele zile ultime ale 
sãptãmînii îºi scurg zgomotosul entuziasm prin toþi porii 
edificiului... 
Iaºi, 2 noiembrie 2011

Se rostogolesc în mintea mea cu mare vitezã frînturi 
din ultimele douã zile: slujbaºi incompetenþi, ineficienþi, 
zgîlþîiþi de nevoi, turmentaþi de licori ºi de vremuri ( nu 
mai are vreo importanþã ordinea); noroc de lãicerul de 
frunze galbene pe care, încîntaþi de priveliºte, cei 
însãrcinaþi sã-l destrame nu se îndurã s-o facã. Ieri am 
rãtãcit pe strãduþe  încãlzite de covoraºe arãmii pînã mi s-
au deºertat gîndurile negre în þesãtura lor ºi în larma 
strãzii. Mã uit la coroana ruginie a castanului din faþa 
ferestrei mele ºi mã bucur cã nu s-au desprins toate 
frunzele; fãrã strãlucirea ºi cãldura ferecate parcã în fiecare 
dintre ele, priveliºtea ar fi anostã, iar clãdirea peticitã pe 
care o ascunde coroana bogatã ar fi  de-a dreptul hidoasã. 

Dacã simt tot mai des înþepãturile timpului, ieri ºi azi 
au fost „culmea apogeului”, cum mi-a scris un elev: am 
aºteptat cînd la un rînd, cînd la altul, cu orele, sã revinã la 
birou funcþionarii unei instituþii, care se plimbau dintr-o 
parte în alta cu niºte clienþi smeriþi dupã ei (îmi aminteºte 
de un joc din copilãrie, de-a trenul!!!, în care primul era, 
bineînþeles, locomotiva, iar restul, vagoanele; de obicei, 
trenul mergea la Cluj, la Bucureºti, la Montreal – datoritã 
Nadiei - ºi la Iaºi ), am aºteptat sã aparã meºterii care 
întîrziaserã ore bune, apoi am aflat cã s-au rãtãcit, deºi mai 
fuseserã pe aici în vreo douã rînduri. 

Încã îi aºtept, aºtept, aºtept... 
Iaºi, 4 noiembrie 2011

Mã apasã gîndul cã viaþa mi se scurge între douã, trei, 
ºapte drumuri; mãcar de-ar fi printre acelea ºi unul-douã 
care sã mã punã în acord cu mine.Caut sã rãstorn 
prioritãþile ºi sã dau ºi de o astfel de cale, altfel survine 
alienarea, pierderea de sine, risipirea. Fãrã îndoialã, e 
nevoie ºi de astfel de existenþe; sunt ca îngrãºãmîntul care 
face pãmîntul roditor. Uneori îmi imaginez peste ºase 
miliarde (aud ca am ajuns la ºapte miliarde de suflete; 
oare vor fi fost numãraþi ºi cei care trag capacele ºi circulã 
prin subteranele urbei, spre exemplu?) de trepte pe care, 
ca sãgeata, le urcã doar unii, iar din aceºtia, ºi mai puþini 
ajung în vîrf. Ei sunt Lumina, vãpaia.Restul suntem doar 
trepte. 
Iaºi, 5 noiembrie 2011

Mai e pînã la vacanþã, însã mi-a trimis gîndurile cãtre 
ea un alt articol de-al lui Andrei Pleºu, care, la rîndul sãu, 
îºi susþinea spusele („Odihna devine o corvoadã. Bucuria 
devine o corvoadã.”) cu o mãrturisire a lui Alexandru 
Paleologu: „Alexandru Paleologu mi se plîngea, odatã, de 
prostul obicei al concediilor anuale. În loc sã profiþi de 
libertatea episodicã oferitã de instituþii, sã stai acasã, în 

Aºa este jocul./ Îl joci în doi, în trei,/ Îl joci în 
cîte cîþi vrei./ Arde-l-ar focul   

confortul domestic, sã te refaci, sã savurezi rãgazul, lipsa 
oricãrui program, ºansa de a nu trebui sã faci nimic, în loc 
sã ieºi din vitezã, intri într-o maladivã neodihnã 
organizatoricã: faci bagaje, angajezi cãlãtorii costisitoare, te 
ocupi de bilete ºi de hoteluri, pe scurt, dai tihna din mînã 
pe promisiunea incertã a „distracþiei” de pe gard. La sfîrºit 
recunoºti, dacã eºti sincer, cã vacanþa te-a lãsat lat. ªi fizic, 
ºi sufleteºte, ºi financiar.” (Ne-liniºtea sãrbãtorilor). 
Adevãrul, e, cred, undeva la mijloc: ce mulþumire sã te 
trezeºti între aceiaºi pereþi, dar la ore pe care le preferi tu 
ºi nu alþii; ce încîntare sã strãbaþi la pas aleile Cetãþii, pe 
care le vezi de cele mai multe ori prin fereastra maºinii sau 
a vreunui tramvai zgomotos, pîndit, la ore delicate, de 
pene de curent; ce bucurie sã îi poþi vizita pe cei dragi cînd 
þi se nãzare, fãrã a gîndi cã într-o jumãtate de ceas trebuie 
sã deschizi uºa insituþiei! Totuºi, dacã ai prilejul, nu e rãu 
sã te strecori în alt decor, sã se ciocneascã în jurul tãu 
energii noi, sã te simþi copleºit de ineditul ºi misterele 
vreunui loc de care ai auzit, dar comoditatea, disconfortul 
material, gloata de prioritãþi nu þi-au îngãduit pînã acum 
sã te îndrepþi într-acolo.

Uitãm cã suntem „muºti de-o zi”, cã totul a început 
fãrã noi ºi tot aºa va continua; putem lãsa un gînd 
inscripþionat în trecere, putem sã ne facem trecerea 
luminoasã. Cam atît. Noroc de versurile lui Damaso 
Alonso; cît pe ce sã devin pateticã: „Todas las almas 
vienen/ con la rosa del sol, y con el lirio/ de la sombra se 
vuelven...”. Sublim.
Iaºi, 7 noiembrie 2011

Trãiesc într-o firidã, aerul a devenit greoi, vîscos, parcã 
înot în cenuºã. Mã debusoleazã elanul cu care înãlþãm 
castele de nisip, mi se strecoarã, veninoasã, în miezul 
celulelor, îndoiala în legãturã cu tot, cu toþi, cu toate, vreau 
o cãsuþã într-un vîrf de munte; de acolo, pot (cel puþin aºa 
cred acum) sã mã îndrept eu cãtre întîmplãri ºi nu risc sã 
mã împingã ele în valurile groase, hleioase. Pot sta departe 
de perfidie, oportunism, chiar de propriile metehne, pe 
care le-am prins probîndu-mi chipul ca pe-o vestã. 
Iaºi, 8 noiembrie 2011

Întrebare: Zi ca o ploaie de scîntei, pe unde? 
Rãspuns: „Trebuie sã mergem în direcþia în care ne 

conduce frica noastrã” (John Allyn Berryman). 
Mi-a trecut prin minte pur ºi simplu. Nu ºtiu dacã sunt 

de acord cu rãspunsul ºi nici nu am dispoziþia necesarã 
pentru a afla.
Iaºi, 10 noiembrie 2011

E tîrziu, nu m-am încumetat de cîteva sãptãmîni sã 
mai întîrzii atît citind sau încercînd sã încheg cîteva idei cu 
un caiet în braþe ori în faþa calculatorului.Mai stau cîteva 
ore; decît rãtãcitã printre vise, poate mai bine rãtãcitã 
printre visuri:„Sunase miezul nopþii, pierdut în cugetare,/ 
Mai rãsfoiam volume, uitate ºi bizare” (E.A.Poe).
Iaºi, 11 noiembrie 2011

Cînd s-a prãpãdit o fiinþã fãrã de care nu ºtiu cum am 
izbutit sã merg mai departe,  mi-am jurat cã nu voi uita sã 
spun celor care îmi vor umple viaþa cît de mult înseamnã 
existenþa lor pentru mine, cîtã luminã îmi aduc ºi cîtã 
liniºte. Am astãzi sentimentul cã, deºi nu am mai putut 
trãi altfel decît cum s-a întîmplat sã îmi doresc atunci, încã 
nu mã pricep sã dau glas acestor gînduri. Poate nu spun 
ori nu fac destul, poate nu e niciodatã îndeajuns...    

O fi de vinã preaplinul sufletesc care blocheazã 
încuietorile... 
Iaºi, 12 noiembrie 2011

Mi-e greu sã recunosc, însã timpul se aratã mai aspru 
cu mine: au revenit durerile sîcîitoare, toatã ziua am fost 
înneguratã, neinspiratã, morocãnoasã. Am încuiat în minte 
multe planuri, însã n-am luat în considerare 
vulnerabilitatea, fragilitatea, care capãtã încet-încet 
înþelesuri noi. ªtiu cã dacã mi-am propus sã zbor, voi 
cãuta sã mã înalþ chiar ºi cu aripa ºubredã. Nu mã sperie 
schimbarea, am acceptat cã e inevitabilã (zilele trecute mi-
am amintit de spusa lui Schopenhauer, atît de potrivitã 
acum: „Numai schimbarea este statornicã”) ºi am strãbãtut 
vîrstele mai bine decît credeam în tinereþe cã voi fi 
capabilã s-o fac, însã cred cã sunt ºi momente la care nu 
am cugetat îndeajuns; nu-mi pot spune  dacã e un gînd 
rãzleþ acesta sau mã pregãtesc de-adevãratelea pentru 
întîlnirea cu bãtrîneþea. La urma-urmei, vorba Poetului; 
„De ce-aº fi  trist? ªi totuº…” (T. Arghezi). 

O sã torn toate gîndurile prãpãstioase în pocalul miezului 
nopþii, apoi, cîteva ceasuri, voi încerca sã vãd cît de bine mi-ar fi 
fãrã ele: 

La miezul nopþii ca o pîine caldã
m-aº arunca-n cavoul de silabe
ca pruncul aciuit de maica-n scaldã
ce bate rîsul morþii la tarabe
m-aº cercãna cu bocet de vioarã
ºi din þãrînã albã m-aº clãdi
sticloasele vertebre le-aº urni
din hruba izvodirii-a doua oarã
ºi mi-aº curma nãlþarea ca un ºtreang
ºi mi-aº schimba vîltoarea înspumatã
din vuiet gros, asprit de bumerang
în punþi de-argint cãtre „a fost odatã...”
ºi mi-aº mustra cuvintele aiure
jelinde ºi aripe ºi furtuni
gonind prin mine ca printr-o pãdure
ce-ºi limpezeºte freamãtu-n genuni.
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Într-o lume în care nu o datã, manifestarile plastice au 
început sã semene între ele, lucrãrile Danilei Isache, sunt 
îndatorate artistic doar expozantei insãºi.

A existat un manierism cantonat istoric  într-un final 
renascentist sau –mai pe larg-însotitor firesc ºi obosit al 
fiecãrui crepuscul de mare epocã creatoare, dar existã ºi un 
manierism al zilelor noastre imîtand tot ceea ce merge sau e 
la ordinea zilei: curente ºi grupuri, structuri plastice, 
tipologi sau tonalitãþi de culoare; simþim fenomenul în egalã 
mãsurã în Europa provinciilor dar ºi în marile centre de 
artã. Din fericire, în aceastã privinþã, expozanta este cinstit-
solitarã cu ea însãºi.. .

Într-o ambianþã în care expoziþiile feminine ne-au 
invadat statornic cu peisaje de farmec ºi flori multicolore,cu 
zâmbete ºi gingãºii, Daniela Isache,preferã sã ne arate 
statornic,fãrã excepþii, ºi o altã faþã a realitãþii, chiar reversul 
ei, pe care nu-l putem nici contesta, nici evita.

Este vorba de lumea spaimelor noastre, a stresului ei 
zilnic, a obsesiilor fãrã de leac, a suferinþelor de Sisif-lume în 
care speranþa mântuirii se numeºte unoeri artã. Viziuna 
Danielei Isache, este una de un tragism sfâºietor cu 
implicaþii profund durerose, în destinul personajelor sale, 
dar ºi în întregul lor areal afectiv-spiritual.

Temele multi-seculare ale plasticii europene, de demult 
consacrate artistic, sunt coborate la nivelul cotidian, fãrã 
prin aceasta a li se ºtirbi cu nimic din mareþia ºi aura magicã 
a tratãrii lor anterioare. Un Ecce Homo devine o apologie a 
suferinþelor celor mulþi, o etapã din Via crucis consacrã 
imaginea unei rãstignite profane: femeia eterna sacrificatã a 
vieþii.

Habitatul personajelor 
este ostil,  bântuit de obsesii 
–adesea concentraþionar-
chiar.. .torþionar. Leit-motivul 
ºi titlul de tablou, stresul 
devine o dominantã specifica 
si definitorie.

Reacþie fireascã, instinctul 
genereazã mijloace de 
apãrare. Masca (aproape nu 
exista personaj din plastica 
expozantei care sã nu fie 
dotat cu aºa ceva) poate 
deveni, în acest context, un 
scut defensiv, dar am 
unilateraliza ºi minimaliza 
fenomenul dacã l-am reduce 
doar la aceastã ipostaza. Omniprezentã în creaþia artistei, 
masca poate fi simbol ºi instrument al disimularii, 
consecinþa perfidiei ori atestat a lipsei curajului de  a-þi 
dezvalui propria-þi identitate, hipertrofiere pânã la grotesc a 
dominantelor de caracter sau semn al unei integrãri silite în 
nivelarea (''globalizarea'') socialã. Este un proteism punând 
la încercare disponibilitaþile expresive reale ale expozantei 
dar ºi sondajul acesteia într-o lume a ideilor. În viziunea 
Danielei Isache, masca, ca ºi umbra, este intrinsecã ºi tragic- 
inseparabilã condiþiei umane. Asistam, în consecinþã, la 
adevarate conflicte între individ si masca acestuia-de obicei 
agresivã –chiar ºi atunci când personajul –caz foarte rar-ºi-o 
leapãdã pe moment (Bãrbat fãrã mascã); aceasta îºi pune 
pecetea-i de neºters pe fizionomia autenticã.

În acest context Complementar-titlu de tablou dar ºi 
însemn al cromaticii artistei-relevã principala ecuaþie a 
culorilor: cea de roºu-verde, exploatatã cu pricepere ºi 
vãditã forþã de concentrare. Ponderea lor expresivã, atât de 
adecvatã relevarii tensiunilor interioare, recheamã în 
memorie, cele doua culori în care se rãzvrãtesc,  în frescele 
bisericeºti din epoca Voroneþului, contorsiunile terifiante ale 
iadului.

Omul devenit în artã, de milenii, centru ºi mãsurã a 
tuturor lucrurilor, ne reþine prin esenþa sa la care artista 
pãtrunde relevand-o -magic- chirurg în strãfundurile 
anatomo-spirituale (Ramurile Creierului, Vas romanesc)

 Artista este, in arta sa,prin psihologie ºi mentalitate, 
prin tipologia subiectelor ºi maniera de a lucra-o 
expresionistã; n-aº spune întârziatã întrucât contextual vieþii 
moderne autohtone sau de pe intregul mapamond, 
constituie mai departe, o specificã, adecvatã ºi din nefericire 
o neîntreruptã sursa a acestei viziuni.

Un intreg univers de spaime ºi coºmar-fatalitate tragicã 
dar, mai adesea, grotescã a existentei noastre-îºi gãseºte, în 
aceastã picturã-vehement ºi expresionist subiectivã-
mântuire ºi eliberare. Pictura Danielei Isache este un 
adevarat catharsis, un mijloc de purificare prin eliberare de 
noxele latente ale strãfundurilor noastre launtrice; o 
eliberare rapidã, fãrã amânari ºi inhibiþii, evident vizibilã în 
pensulaþia nervos-dezinvoltã a tuºei,  dar ºi în tumultul 
fauve, tensionat-expresiv al aventurii culorilor...

Pictura Daneilei Isache este o picturã deschisa - la 
interpretari dar, pe parcurs, ºi viitorelor ei înnoiri; mai are in 
faþã un drum pe care nu ne indoim ca îl va birui;  nu de alta 
dar la ultimul vernisaj la, ,Cupola,, ieºenii veniþi au rãmas 
convinºi-privindu-i lucrarile-cã aveau în faþã o picturã 
autenticã.

ut pictura poesis
O artistã semãnând în artã doar 
cu ea însãºi: Daniela Isache

Gheorghe MACARIE
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Douã apariþii editoriale a însemnat poetul Petruº 
Andrei în anul 2011 la tiparniþa celestã Sfera din 
Bîrlad: „Oul fermecat” ºi 65 de poeme, ca un mit al 
eternei reîntoarceri din lirica de pânã acum a 
creatorului, numitã dupã un vers folcloric: ” ªi vremea 
nu mã vremuieºte”. Ele se adaugã celor zece cãrþi de 
poezie publicate de autor: „Descîntece de inimã rea” 
(1995), „Floarea de jar” (1996), „Flacãra de veghe” 
(2000), „Dulcea mea Doamnã/Eminul meu iubit” 
(2002), „Cîntecul toamnei” (2003), „Mierea din trestii 
de cuvînt” (2005), „Taina feciorului de împãrat” 
(2005), „Poeme tîrzii” (2006), „101 sonete” (2007) ºi 
„Crepusculul de miere” (2910) ºi împlinesc, într-un 
mod fericit, imaginarul sãu liric, de extracþie popularã, 
situat însã ca expresie între perenul tradiþionalism ºi 
constantul de veci modernism.

Placheta „Oul fermecat” cuprinde un poem pentru 
copii mici, dar ºi pentru copii mari cam în registrul 
celebrului „Dupã melci” al lui Ion Barbu (ca stil de 
versificaþie) ºi „Oul dogmatic” al aceluiaºi (ca mit 
cosmogonic ermetic).

Bazat pe simbolistica oului primordial, intenþionat, 
Petruº Andrei se copilãreºte ºi reface printr-o amintire 
a eului empiric un fel de basm cu conþinut legendar al 
eului creator. O epicã liniarã, adecvatã naivitãþii 
acestei fragede vârste, dezvoltã sprinþar subiectul 
literar: copil neastîmpãrat, cam neascultãtor faþã de 
mamã, gãseºte într-o zi în cuibar „un ou mai rar”, se 
duce la bunicul care îl sfãtuieºte sã-l punã subsuoarã ºi 
sã-l þinã trei sãptãmîni, cã va ieºi din micuþul ou 
(ouºor) un spiriduº ce-i va îndeplini toate dorinþele. 
Copilul îndeplineºte întocma-dogma, se cuminþeºte ºi 
suportã chinul iniþiatic: „iar oul de sub braþ nu-l scap, 
/de-aº sta în cap, /nu vreau ca ou-mpãrãtesc /sã mi-l 
strivesc; /o sãptãmânã s-a ºi dus /c-un chin nespus 
/pe cînd cealaltã începea /iar mîna mea /din umãr 
parcã-mi îngerea /nu mã durea”. ªi la sorocul cuvenit 
rãsare duhul spiriduº pitic pe care îl boteazã Vic ºi-i 
propune sã-i îndeplineascã diverse dorinþe: sã-l înveþe 
înotul, zborul, sã devinã bogat în jucãrii, fructe dulci 
pãduratice, însã copilul refuzã toate acestea ºi-i cere în 
schimb: „Aº vrea, din toate câte ai, /atît sã-mi dai /cã 
nu-þi cer aur, nici argint, /nici mãrgãrint, / sau încã 
altele în plus /cã lacom nu-s. /Aº vrea ca sã mã faci 
isteþ /ºi îndrãzneþ /ºi-un dram de minte aº mai vrea, 
/de s-ar putea, /s-aleg ce-i bine de ce-i rãu /la sfatul 
tãu”... Cerere îndeplinitã de Vic prin vis. Cu el 
cãlãtoreºte în Rãsãrit ºi în Apus, în avion sau pe 
vapor, cu el face nãzdrãvãnii ºi chiar temele date de 
profesori.

Astfel, copilul nu-ºi dã seama ºi deodatã creºte ºi 
îmbãtrîneºte, pe cînd Vic a rãmas tot prichindel.

Finalul impune nostalgia dupã copilãria de 
altãdatã a eului creator: „Mã cearcã-ades, pe la Apus, 
/un dor nespus /copilãria mi s-a dus”.

A doua zãmislire poeticeascã, „ªi vremea nu mã 
vremuieºte..” inculcã, în sens liric general, horaþianul 
„Non omnis moriar”, credinþa ºi încrederea bardului 
cã se va eterniza prin operã.

Deºi nu renunþã la filonul de aur al folclorului 
autohton, preluîndu-i ritmurile ºi motivele arhiºtiute 
(cãrora, însã, le dã semnificaþii originale, personalizate 
de trãirile eului empiric), poetul se face pãrtaº unui 
canon tradiþionalist calm elegiac, într-o prozodie atent 
condusã de inflexiunile vocii sale interioare. Luînd-o 
diacronic de la poemul datei sale de naºtere (ca Lucian 
Blaga – „9 mai 1895”) –„1 iunie 1946” – pânã la 
„Epitaf” în rãspãr faþã de acela celebru ovidian, el 
priveºte soarta poetului în lume ºi dupã lume: „Aici 
cât am zãbovit, /Am urît ºi am iubit /Ca sã fiu, prin 
poezii, /Mult mai viu decît cei vii /ºi mã duc, de nu 
mai cînt, /Sã-mi vãd casa din pãmînt, /Nimeni sã nu-
mi mai audã /Plînsul de supt iarba udã, /Numai 
ploaia sã mã batã / ªi soarele... niciodatã.”

Dupã artele poetice de rigoare, cadenþate în metru 
clasic, de vãditã inspiraþie religioasã ºi livrescã (de la 
Goga la Esenin), temele ºi motivele neoromantice se 
conjugã într-un imaginar pe mãsurã, la confluenþa 
Regimului Nocturn al imaginii cu Regimul Diurn al 
sãu.

Tonul este plin, registrul muzical, accentele uºor 
dramatizate. De unde, firescul expresiei poetice care 
nu urmãreºte, neapãrat, sã deranjeze, ci se înstãpîneºte 
prin energia verbalã ca o þarã între vechi hotare. Iatã 
un exemplu, o frumoasã poezie ispititoare, mai bine 
scris, iscusitã, nãscutã din iscusire (Constantin Noica! ) 
Poartã titlul „Aº pleca într-o ispitã...”: „Aº mînca 
/zãpadã friptã /ºi-a mea inimã /pe plitã /ca sã fie 
/pedepsitã; //ºi-aº pleca /într-o ispitã /lîng-o salcã 

/despletitã /pe o vale înfloritã; //ºi aº prinde /în 
cuvinte /toate-aducerile-aminte, lacrimile /pe 
morminte. /ºi le-aº pune /într-o carte /ºi-aº trimite-o 
/mai departe; //ºi-aº trãi, /trãi-mi-ar cartea /ºi-aº 
muri, /muri-mi-ar moartea.”

Petruº Andrei este un poet patriot. Patriotismul 
sãu nu se bazeazã pe demagogie, ci este expresia 
naturalã a unui raþionalist ce considerã satul încã 
generator de frumuseþe, eresurile încã nãscãtoare de 
mister, folclorul neaoº încã inspirator ºi þara încã 
pãstrãtoare a dumnezeirii. Aºa cã doreºte (spre 
eternizare) sã-ºi zugrãveascã satul natal într-un tablou, 
de neuitat: „Aº zugrãvi ºi-un cîmp cu maci sãlbatici 
/ªi caii albi, trecînd în zbor, lunatici, /Fîntîna de la 
poartã ºi cuptorul.//” Iar de n-o fi prea încãrcat 
tabloul, /Copilãriei i-aº picta ecoul /dar mai presus 
de toate-ar fi izvorul”.

Poate prea mult conceptualizat, univoc în 
semantica versului, neatras de obscuritate ºi de 
ambiguizare, bazat pe ritmicã bine strunitã ºi pe 
eufonie, volumul respirã un parfum liric tradiþionalist, 
clasic ºi neoromantic, vremuind vremurile spre a se 
salva din uitare.

Noi consemnãm în timp steaua poetului, lãsîndu-i 
pe mai departe harul sã-ºi desfãºoare nebãnuitele raze 
din care trebuie sã rãsarã, din veac în veac, poezirea 
limbii române.

Pornind de la volumul Urme pe zãpadã (1992), 
trecând prin Dincolo de mãceºii roºii (2006) ºi prin 
volumul Cu privighetoarea pe umãr (2010), cu cele 
douã pãrþi ale lui, Scarã la cer ºi Manuel, în 2011, 
Iuliana Paloda-Popescu aduce în faþa cititorilor o 
antologie, 101 poeme, publicatã în Colecþia Ideal a 
Editurii Biodova din Bucureºti, alcãtuitã din poeme-
confesiune, în care lirica puternic reflexivã trãdeazã 
sensibilitatea deosebitã a autoarei, pentru care fiecare 
imagine sau mãcar fiecare semnal dinspre realitatea 
concretã, palpabilã este sugestia unei lumi de dincolo 
de cuvinte, pe care ea vrea sã o întrupeze în artã, de la 
promisiunea zvonului de floare trezit la luminã care 
taie aerul / prin dimineaþa / de rãcoare ºi pânã la 
Primãvara care îi înmugureºte teii din vis.

În versurile sale, poeta construieºte o lume seninã, 
care emanã aspiraþia ei spre echilibru, armonie, venind 
dintr-un clasicism structural care o determinã sã-ºi 
caute identitatea prin raportare la celãlalt (Dinspre 
toate zãrile numele tãu /  îl ascult, dinspre toate 
mãrile…) ºi, fireºte, la divinitate, omniprezentã, 
implicit sau explicit în poemele care alcãtuiesc 
antologia, Cântec fãrã sfârºit fiind, de pildã, o creaþie 
pe care i-o închinã. Clasicismul structural al autoarei 
este formulat cvasiprogramatic: … lumina o iubesc! / 
Aceastã duioºie a culorii / rostindu-mã în nefiinþã! 
Aceeaºi teamã de un dezechilibru lãuntric se exprimã 
totodatã ºi prin respingerea solitudinii: Ci n-aº vrea-n 
mersu-mi sã-nserez / o altã umbrã solitarã!

Cu ecouri uneori venind din tradiþionalismul 
interbelic, dar ºi vag expresioniste, unele poeme din 
volum transferã în imaginarul lor aspecte amintind de 
episoade biblice sau mitologice, ca Mãrul, în care sunt 
evidente aluziile la perechea adamicã în Paradis sau 
Rug (II), unde cãderea  în poame, pe care o strigã, 
defineºte lumea ca imagine a dumnezeirii. Sunt însã ºi 
alte multe semne identificabile din mitologie, spre 
exemplu în imaginea zeului orb, cãruia eul liric 
viseazã sã-i sãrute ochii, din Pasãrea care mã bea.

Ca orice artist al cuvântului, poeta exploateazã 
forþa de sugestie a acestuia. Astfel, termeni din câmpul 
semantic al iernii („zãpada”, „ninsoarea”, „a ninge” 
etc.) sunt conotaþii ale forþei demiurgice a 
sentimentului suprem, ale puterii acestuia de a 
transfigura lumea, ninsoarea, de exemplu, e roºie, 
fecundã: Ninge cu focuri prin roºii zãpezi / numele tãu 
înfloreºte, fiindcã Peste cuvintele noastre-aburind / 
iarna de patimã este!... Peisajul hibernal însã se reduce 
la efemerele urme pe zãpadã ºi la zãpada spulberatã.

Aceeaºi forþã de sugestie a cuvântului e 
valorificatã, de asemenea, în Nespusele, unde sunt 
amintite aparentele sacrificii în numele iubirii (Am 
ucis de trei ori o pãdure pãgânã / am arat de trei ori o 
câmpie bãtrânã / m-am pierdut de trei ori printr-o 
varã nebunã… ): ca sã mã iubeºti!...– vers-refren în 
care se îmbinã ruga, speranþa, reproºul, teama de 
dezamãgire, punctuaþia fiind, ºi ea, elocventã în acest 
sens. E vorba de un aparent sacrificiu, fiindcã, de fapt, 
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prezenþa magicei cifre trei în ritualul zidirii iubirii în 
celãlalt, al întrupãrii, combinând urme de eresuri, de 
basme, se face la limita dintre sacrificiu ºi sacrilegiu, 
din moment ce metamorfoza îndrãgostitului e 
ambiguã ca ºi starea de imponderabilitate pe care i-o 
induce dragostea: De trei ori trebuia sã-ndrãgesc 
chipul tãu – / jumãtate vis, jumãtate inimã bunã (…) / 
a trebuit sã devin de trei ori / jumãtate de om, 
jumãtate de ºarpe-cu-Lunã. 

Iubirea spre care tinde însã îndrãgostita poate fi o 
ipostazã a dezmãrginirii, din moment ce, contrar 
obiºnuitului, îºi vrea iubitul departe, într-un fel de 
eminescianã întâlnire în oglindã, cu sensurile ce derivã 
de aici: Aº vrea sã te ºtiu departe, / îmi place sã te ºtiu 
departe; / acolo doar vei putea întâlni / chipul meu 
agãþat peste / umbra ta ºi numindu-te” fiindcã acolo 
doar fi-voi eu.

Acest periplu existenþial pe care-l desfãºoarã în  
cãutarea celuilalt, exprimându-ºi concomitent 
ataºamentul faþã de sacru, poeta îl puncteazã cu 
imagini-definiþii ale sinelui: Eu / sunt / o inimã 
gânditoare sau, în altã parte, subliniind esenþa fiinþei 
sale: Iatã oglinda trupului meu – / râu de cuvinte. 
Cãutând sã confere certitudine aspectelor lumii pe 
care le ipostaziazã în textele sale, autodefinindu-se, 
poeta nu insistã însã pe pascaliana îmbinare dintre 
fragilitate ºi, deci,  precaritate ºi raþiune. Precaritatea e 
o condiþie intrinsecã pânã la urmã a fiinþei, poate 
accentuatã chiar de aplecarea spre gândire. 
Sensibilitatea inimii i se pare mai relevantã pentru 
statutul de om.

Pe de altã parte, fiind vorba de opera unei femei, 
nu putem sã nu identificãm între poemele Iulianei 
Paloda-Popescu ºi preocuparea pentru naºtere. De 
pildã, Copilul meu exprimã frustrarea adâncã a celei 
cãreia împlinirea prin maternitate i-a fost refuzatã, 
reliefând, aproape mai mult decât oricare alt text din 
antologie, delicateþea deosebitã a artistei: Eu te aºtept 
de mult / ºi tu ºtii – / prin lume / singurãtatea-mi dã 
târcoale!... // Astã noapte din nou te-am visat / aveai 
chipul de ram înflorind / aveai chipul de fruct rotunjit 
/ nu-ndrãzneam sã-l ating!...

Paralel cu dorinþa de împlinire a menirii de a da 
viaþã, poeta îºi exprimã acuta dorinþã de revenire la 
origine (în Dor de câmpie), pentru cã numele meu / de 
acolo începe ºi cu el, / renãscând, toate tainele lumii!... 
ºi pentru cã numai reconectându-se la energia acestui 
univers, fie ºi numai temporar, ar putea sã descopere 
mãcar o parte din sensurile lumii, care, altfel, îi scapã, 
fãcându-i  talpa… nesigurã / lunecând peste moarte.

În alt plan, Dincolo de mãceºii roºii, adicã dincolo 
de zare, de lumea tangibilã, sunt Poemele cu îngeri, de 
unde Pasãrea Visului pogoarã peste noi!... Nevoia de 
echilibru, amintitã mai sus aduce, de asemenea, vagi 
ecouri dinspre expresionism, spre exemplu, cum e 
presimþirea, nerostitã însã, a posibilei destrãmãri a 
lumii, neînstare sã mai citeascã: Scriu poeme cu Îngeri / 
pe care nu le mai citeºte nimeni – / alfabetul e vechi, 
mâna e singurã, / prea înceatã, / parcã nimeni n-ar 
mai vrea sã mai ºtie / lumina dintâi, necreatã!..., 
neputinþa venind dintr-o vãditã îndepãrtare de 
credinþã.

Fireºte, aplecarea spre sacru, presupunând o 
legãturã strãveche, de generaþii, poate fi, ceea ce se ºi 
întâmplã uneori, asociatã cu folclorul, cel puþin la 
nivel prozodic ºi la cel al imaginarului artistic, unde se 
exprimã eterna spaimã a omului de dispariþie: Muºcã 
moartea suflet dulce sau muºcã inima / ªi-alte inimi 
ar mai vrea…, însã, tot folcloric, ca în Tinereþe fãrã 
bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte,  apare ºi 
posibilitatea descifrãrii, în context, a sfârºitului ca 
parte a menirii, ca dat care, oricât ar pãrea de 
paradoxal, împlineºte fiinþa: Doamne, parc-am fi 
sortiþi…

Amintind de psalmi, mai mult decât celelalte, 
volumul Dincolo de cireºii roºii cuprinde o suitã de 
texte al cãror referent e divinitatea la care se 
raporteazã fiinþa trãitoare conºtient prin toate actele 
sale, inclusiv, sau mai ales, artistul creator: Gândul 
bun cãtre tine merge, / urmele mele spre tine duc, / pas 
cu pas, Îngerii de luminã / Îmi spun iarãºi „Scrie”!  Pe 
de altã parte, firea întreagã e dovada existenþei ºi, 
îndeosebi, a dragostei divine: Toamna-nspiratã-n aur 
este / cum un jertfelnic de luminã / cãtre soare.

Aºadar, ca orice psalmist, elogiind divinul ºi 
visând, mai mult decât orice, sã-l întâlneascã (aºtept 
sã-l întâlnesc pe Dumnezeu),  poeta oferã prin acest 
volum-antologie publicului cititor posibilitatea de a 
face cunoºtinþã sau de a identifica liniile de forþã ale 
gândirii ºi ale creaþiei sale poetice, în care omul cu 
neliniºtile lui ºi cu visul de împlinire lãuntricã, prin 
iubire, prin naºtere, prin creaþie, dar, în primul rând, 
prin credinþã se aflã în centrul preocupãrilor.

O poetã în  
Iuliana Paloda-Popescu

101 poeme:

Mioara BAHNA

Consemnãri în timp
Simion BOGDÃNESCU
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Când ai plecat

Când am aflat de moartea ta
Corpul mi s-a umplut brusc de fiori de gheaþã
ªi m-am trezit cã-mi doresc
Mai mult ca nici când
Sã fiu iarbã.

Când ai plecat
M-am închis în cuvânt.
Dincolo de pereþii grei de silabe amare
Nu  mai puteam, nu mai simþeam
Nimic.

ªi am rãmas aºa împietritã
Ca o Ana în zid
Pânã când,
Pereþii mi-au infipt ghearele de fiarã în gât
Strangulându-mã.
Nopþi în ºir am strigat,
Din când în când
O prelungire a neputinþei
Îmi rãspundea cu propriul ecou.
Deseori  te chemam în suflet
Privindu-te cum te depãrtezi, dar tu
Nu te-ai  mai întors  cãtre mine.
Oare cât de departe vei fi ajuns?
N-am mai aflat  nimic de tine
Nici dupã ce ai murit.

Într-o zi am înþeles:
Drumul care ne unea
S-a risipit
ªi  toate visele
În care pluteam  amândoi
Ca douã flori de magnolii, 
S-au îngropat definitiv
Departe  de tot ce-i lumesc
ªi aºteaptã cuminþi in lumi subpãmântene.
Marea întâlnire.  

Eu – o simplã carte

Tot mai des mã întreb
Ce sunt eu?
Nu sunt decât o  simplã carte 
Cãreia mulþi nu-i ºtiu nici mãcar numele
Chiar dacã  þipã din copertã sau
De deasupra fiecãrei pagini.
Unii  se opresc în librãria destinului
Mã  rãsfoiesc cu graba unui soldat în tranºee 
Fãrã sã înþeleagã nimic,
Iar  alþii 
Îndrãznesc sã o citeascã
Dar, ca un blestem,  niciodatã pânã la capãt.
O  contemplã uneori înmãrmuriþi
Alteori îi fac o recenzie-n grabã
ªi implacabil, ca o femeie uºoarã
Trec mai departe
Lãsându-mi ochii copertei privind
Când înãuntru ca o confirmare - încã mai sunt
Când în afarã spre mâini care mã cautã încã.

Partajul iubirii

Dã-mi înapoi cufãrul cu vise,
N-am alte pretenþii, iubito!
Strânge-mi lenjeria clipelor arse pe focul dorinþei,
Rochia dimineþilor târzii împãtureºte-o încet,
Sã nu-i cadã dantela de rouã care mã rãcoreºte încã
În cãldura sufocantã a existenþei de dupã.

Vezi!
În sertarul acela, undeva sus
În drum spre umãrul  stâng
Gãseºti eºarfa unor nopþi îngenuncheate
În faþa ºemineului din privirile noastre,
Pune-o încet, ai grijã de fiecare gest,
De fiecare cuvânt ce-l însoþea, sã nu le ºifonezi,
Mi-ar plãcea sã rãmânã aºa…ca privirea dintr-un ochi 
de tablou.
ªi mai am, acolo undeva
În ºifonierul amintirilor noastre,
Un raft pe care-l doresc întreg, teanc cu teanc,
Sã nu-i lipseascã nici o razã, nici un zâmbet,  nici o 
umbrã.
ªi ai grijã, te rog,
La tabloul din visul de culoare verde…
Acela în care pânã ºi apa mãrii,
Ce scaldã ºezlongurile din faþa casei
Nu mai era albastrã, ci verde, iar noi
Semãnãm mai mult cu marþienii atâta speranþã ne 
intrase în ochi…
Da, n-am alte pretenþii, iubito,
Decât  cufãrul cu vise în doi, cu vise în noi.

Singur pe o bancã din mine

Stau singur pe o bancã din mine
Cu mâinile încruciºate pe genunchii inimii
ªi sângele mã ameþeºte, curge aºa  nebun în cascadã
Mã îneacã cu amintirile lui, sau ale mele,
Nici eu nu mai ºtiu exact.
Dau sã mã ridic, 
Dar mã agaþã plãmânul care-a uitat sã respire
ªi mã aºazã la loc
Ca pe  un boxer adversarul la colþ.
Cu ultimul cuþit al privirii
Scrijelez banca, 
Din carnea bãtrânã curg þipete, se naºte cuvântul
Dau sã-l strig, dar cuvântul e mut
Deodatã mi-e frig ºi mi-e somn
ªi nu mai ºtiu dacã eu sau banca  s-a risipit!

Chemarea tãcerii 

Coada ultimelor vremi îmi aratã 
Cum gura lumii þipã întruna.
Uitã sã mai coboare-n tãcere,
În neantul  tãcerii. 
În tãcerea aceea, 
În care mãduvã oaselor ia forma unui cerc  absolut de 
liniºte
ªi rãmâi  aºa ca beat, imobilizat în propria fiinþã.
Ar trebui sã prind într-un cui timpul 
Cu gãlãgia bocancilor lui 
ªi sã poposesc din când în când  în preajma ei.
Sã nu mai  aud  zgomotul vreunui cuvânt
Sã nu mai zgârii aerul cu formele lui colþuroase. 
Ar trebui sã cobor mai des în beciul tãcerii, 
În tãcerea aceea cuminte 
Ca aceea din preambulul ultimei dorinþe.
Nimeni nu m-a învãþat însã asta
Sute de cãrþi m-au învãþat 
Cum sã mã depãrtez de ea
Dar nici una nu m-a învãþat cum sã folosesc
Funia cu care sã mã cobor în beciurile ei.
E o dimineaþã frumoasã,
Tac. 
Umplu burta lumii cu tãcerea mea.
ªi deodatã - o adiere caldã
Se tãvãleºte pe umãrul  stâng al sufletului
ªi deodatã -  
Lumea toatã s-a lungit sub baldachinul tãcerii
În sfârºit ne putem auzi...

Nu mai am timp

Nu mai am timp.
Ieri l-am vândut pe o pereche de bocanci
Cu care visam sã escaladez
Înãlþimile stâncoase ale  lui azi.

Se pare cã erau obosiþi.
Noaptea se scurge prin venele mele ca o nebunã,
E târziu, iar Eu,  
Sunt abia la un capãt al muntelui,
ªi nu-i celãlalt,
Mi-am rupt piciorul drept  încercând sã încalþ 
bocancul,
Dar era celãlalt,
Privesc la vârful muntelui cum se îndepãrteazã parcã 
de mine
ªi Eu, 
Nu mai am timp,
Nu mai am bani,
Nu mai am picior,
Am un munte, un morman de exerciþii, reacþii, 
senzaþii,
Mutaþii, naºteri ºi morþi, de escaladat
ªi EU sunt doar la un capãt -
ªi nu-i celãlalt!

Plouã. Sorin doarme. Cineva se uitã pe geam

Nu mã cãuta încã în râul de frunze cãzute,
Deºi uneori rãsuflarea-mi le rãscoleºte.
Eu curg prin mustul scurs pe buzele toamnei
Curg prin  robinetul ploii nebune, 
Prin tãlpile razelor zdrenþuite de gânduri,
ªi în simfonia asta dementã
Cred încã în bucuria gestului tãu
De a fi.

Tu sã mã cauþi,
Chiar dacã  trenul de bruma fluierã ca un bezmetic
În gara nesfârºitã a fiecãrui Noiembrie ameþitor,
Tu sã mã cauþi cât timp,
În venele îngheþate
Încã mai ai un canton
Unde poezia sufletelor noastre
Are puls.

Cred încã în bucuria gestului tãu
De a fi,
Nu mã cãuta încã în râul de frunze cãzute,
Ci dincolo de zeii din mângâierile lor.

Sting lumina bisericii

Peste drum de mine
Nu stã postat un alt cub de beton, 
Cum se obiºnuieºte în oraºul în care
Betoanele au invadat sufletele,
Nu, 
Peste drum de mine locuiesc Sfinþii Împãraþi.
Ne invecinãm în tãcere, 
Mai ales eu,  care îmi târãsc timid secundele.
Ea mã priveºte adesea cu ochii de cruci de deasupra 
turlelor
Sfidându-mi intimitatea, 
Simt ochiul lui D-zeu de când mã ºtiu
Ca o  umbrelã ocrotitoare deasupra-mi
ªi adesea conºtientizându-l mã simt norocoasã, dar
ªi ochiul bisericii e prea mult.
Mã miºc uneori stânjenitã, mai ales noaptea
Când ochii  de cruci se aprind ºi sticlesc 
Ca ai unei feline reîncarnate
Iar lumina lor sângerie îmi umple odaia
Tãvãlindu-se, 
Peste foile rãvãºite de pe  obosita mea masã,
Peste urmele uºor adâncite în cearºafurile  ce 
pãstreazã 
Formele trupurilor.
Da, ne învecinãm în tãcere,
Mai ales eu, care îmi ºoptesc existenþa,
Ea îºi strigã nevoile, dorinþele, cât o þin plãmânii 
clopotelor
Fãrã sfialã, fãrã sã-i pese cã eu -
Credincios abia am aþipit.
Din când în când, 
Îi pãºesc cu pioºenie pragul
Îi ating ºi sãrut trupul tapetat cu privirile sfinþilor
Îi ascult prohodul ce rãsunã din podul târziu
ªi sting lumina.

poesis
Sanda Panait

Noiembrie 2011
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fondul principal al culturii române

Cãtãlin BORDEIANU

Alocuþiunea lui Kogãlniceanu este menitã sã lãmureascã istoric, politic, social ºi economic situaþia þiganilor 
din Principatele Unite. Momentul este înãlþãtor, în el regãsindu-se reverberaþiile Revoluþiei franceze: dreptate, 
fraternitate, egalitate.

Situaþia este înfãþiºatã complex, firea de vizionar a lui Kogãlniceanu manifestându-se încã o datã, 
stipulând problema minoritãþilor naþionale în România, dintr-o perspectivã modernã, multiculturalitatea ºi 
multietnicitatea dovedindu-se drept principalii factori ai destinului comun.

Mihail KOGÃLNICEANU

De ce românii Vasile Alecsandri ºi Vasile Porojan sunt 
de  etnii diferite?(II)

Noiembrie 2011
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Discurs rostit în Academia Românã
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S-a nãscut la 26.10.1961, Runcu-Salvei, Bistriþa-Nãsãud. 
Absolvent al Facultãþii de Teologie Ortodoxã, Universitatea 
Babeº – Bolyai Cluj-Napoca. Preot paroh la Biserica “Sfinþii 
Trei Ierarhi” Bistriþa. ªef serviciu la Centrul Judeþean pentru 
Culturã Bistriþa-Nãsãud. Redactor-ºef „Miºcarea literarã”. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (filiala Cluj).

Debut:
Limba ºi literatura românã – seria pentru elevi, 1972
Debut editorial
Antologia Alpha '85, Editura Dacia, 1985, Cluj-Napoca
Volume de poezie:
Frigul ºi frica, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992
Mormântul gol, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999
Grãdina lui Ion, Editura Aletheia, Bistriþa, 2000
Casa Teslarului, Editura Cartea Româneascã, 2009
Imnografie creºtinã:
Slujba de canonizare a Cuviosului Pahomie de la Gledin 

(2006)
Slujba de canonizare a Sfinþilor Martiri Nãsãudeni (2007)
Convorbiri, eseuri, jurnale,
Primejdia mãrturisirii. Convorbiri cu N. Steinhardt, 

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993; ediþie definitivã, Editura 
Humanitas, 2006, Editura Polirom, 2009

Însoþiri în Turnul Babel (eseuri ºi dialoguri), Editura 
Omniscop, Craiova, 1995

Bucuria întrebãrii. Pãrintele Stãniloae în dialog cu Ioan 
Pintea, Editura Aletheia, Bistriþa, 2002, Primul interviu 
publicat în presa din România înainte de 1989 cu marele 
teolog

Admiraþii ortodoxe (eseuri teologice ºi literare), Editura 
Limes, Cluj-Napoca, 2003

Mic jurnal discontinuu. Însemnãrile unui preot de þarã, 
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2005

Jurnal discontinuu cu N. Steinhardt, Editura Paralela 45, 
Piteºti, 2007

Ediþii îngrijite:
N. Steinhardt. Dãruind vei dobândi, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 1994;
N. Steinhardt. Cãlãtoria unui fiu risipitor, Editura 

Adonai, Bucureºti, 1995
N. Steinhardt. Ispita lecturii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

2000
N. Steinhardt. Pledoarie pentru o literaturã nobilã si 

sentimentalã (volumul I ºi II), împreunã cu Radu Sãplãcan, 
Editura Cronica, Iaºi, 2001, 2003

N. Steinhardt. Eu însumi ºi alþi câþiva (eseuri noi ºi 
vechi), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001

N. Steinhardt. O icoanã maramureºanã Nicolae Monahul, 
Bistriþa, 2002

N. Steinhardt. Eseu romanþat asupra neizbânzii, Editura 
Timpul, Iaºi, 2003

N. Steinhardt. Cuvinte de credinþã, ediþie definitivã, 
Editura Humanitas, 2006

Pro Memoria – Preot Protopop Grigore Pletosu, Editura 
Aletheia, Bistriþa, 1999

In aeternum. Nicolae Bãlan – Arhiepiscop ºi Mitropolit, 
Editura Aletheia, Bistriþa, 2001

Cartea de la Runc, Editura Aletheia, Bistriþa, 2002
Radu Sãplãcan – Exerciþii de balisticã, Editura Eikon, 

Cluj-Napoca, 2003
Nicolae Bãlan – Texte alese, Editura Arcade, Bistriþa, 2004
Timpul ºi cuvintele.Francisc Pãcurariu,Editura 

Eikon,Cluj-Napoca 2011
Premii:
Premiul pentru eseu al revistei Convorbiri Literare pe 

anul 2005,
Premiul pentru poezie pe anul 2000 al Editurii Dacia,
Premiul Ioan Alexandru al Studioului de Radio Cluj,
Premiul pentru Jurnal/ Memorialisticã al Editurii Emia, 

Deva 2006,
Premiul Uniunii Scriitorilor din România la Saloanele 

Liviu Rebreanu 2006,
Premiul pentru poezie pe anul 2006 al Festivalului 

internaþional de literaturã Roland Gasparic, Iaºi,
Premiul pentru poezie al Festivalului Lucian Blaga, Cluj, 

2007;
Premiul Filialei Uniunii Scriitorilor Cluj pe anul 2007 

pentru cartea Primejdia mãrturisirii. Convorbiri cu N. 
Steinhardt urmate de Jurnal, Editura Humanitas, 2007,

Premiul Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi al Revistei 
Poesis pentru Cartea anului – Sapientia 2007 – Jurnal 
discontinuu cu N. Steinhardt, Editura Paralela 45, 2007

Premiul Alexandru Cãprariu pe anul 2010 al Filialei Cluj 
a Uniunii Scriitorilor pentru volumul "Casa Teslarului"

Premiul Societãþii Scriitorilor din Bistriþa Nãsãud pentru 
poezie pe anul 2010

salonul literar
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melci aborigeni

cum se aºeazã cuminþi toate în adîncul inimii
ºi cum sar precum arcurile de oþel în sus ºi în lãturi
cînd nici nu te aºtepþi
sau te aºtepþi mai puþin
sau deloc
cum înfloresc floricelele sub formã de confeti negre ºi colorate
asemenea insignelor sovietice ºi la fel ca talismanul barbarilor
ºi cum se ofilesc pe loc  cînd toamna 
ca o coropiºniþã întunecatã sapã nestingheritã
galeriile negre între mormintele proaspete
confuzia e ascuþitã ºi are douã lamele aidoma foarfecii
ºi taie
întocmai ca vulturii asiatici
plutim pe cerul albastru
în sfîrºit pregãtiþi sã zburãm înspre þãrile calde
nici nu ºtim cã nu suntem aºteptaþi nicãieri
nici nu ºtim cã nu mai facem parte din specia migratoarelor
e greu de spus pentru cã într-adevãr e greu de înþeles
de fapt definiþia despre noi e un cliºeu înºurubat 
ºi þinut strîns între menghinele aurii
de fapt suntem mici ºi neînsemnaþi
semãnãm foarte mult cu pilitura de fier
ºi realitatea e cu totul ºi cu totul alta
peste rîu stã magnetul uriaº precum muntele
într-o bunã zi o sã fim cu toþii
dar absolut cu toþii
ai Lui.

frunze
ador aceºti copaci îmbãtrîniþi
fãrã speranþe ºi lipsiþi de orice ideal 
nu-i plîng
dar amintindu-mi de copilãrie mea
mã pun în situaþia lor
neatrãgãtori cum sunt
totdeauna cu frunzele galbene niciodatã înfloriþi 
pãrãsiþi de toate pãsãrile cîntãtoare
doldora de veveriþe ºi ciocãnitori
treziþi la viaþã doar de treisprezece corbi
nici sinceritatea mea nu-i mai poate proteja
sunt asemenea nouã
sunt asemenea oamenilor
tinereþea a devenit un pumn de oscioare
cenuºã pentru burta bãtrîneþii
pãianjeni ºi viermi
adoraþia mea e un cîntec de înmormîntare
poate  aflu într-o bunã zi
cã toamna nu e numai un anotimp
dimpotrivã
 e cu totul 
ºi cu totul

altceva
altceva.

anchidinos

cele frumoase nu sunt înaripate nu zboarã
ele sunt ca ºi gîºtele
derizorii ºi paºnice ºi cîrtitoare din cînd în cînd
iluzorie e numai mintea celui 
care filosofeazã despre ele 
cocoþat pe pietricelele unui munte scufundat
frumos e numai glasul rapsodului Ion din Chios
care stã gînditor în cãsuþa lui de lîngã mare
sprijinit pe pervazul ferestrei ºi cugetã
despre coloane dorice capiteluri spectacole
arene corinth ºi despre cîþiva
tineri seducãtori din siracuza
frumoasã e numai dragostea ivitã din ruinurile
stoice ale teoriilor despre amor
ºi înaripatã ºi zburãtoare ºi gingaºã
precum ofilirea ºi ridurile bãtrînului anchidim

clipa

n-am avut somn nici odihnã
mã trezeam odatã cu gãinile
ºi asemenea pescarului somnambul am forþat 
toate mãrile patriei
precum amiralul nebun mi-am înecat toate corãbiile 
se prea poate sã fi fost o iluzie
se prea poate sã fi fost un aisberg ascuns 
undeva aproape de rotterdam 
pe malul mãrii nordului 
unde în martie anul acesta 
am cules împreunã cu cristi scoici
pentru iubitele noastre soþii
oricum a fost ceva romantic vîntul bãtea cu putere 
peste valuri a apãrut hokusay
aveam pãrul ud ºi dinspre port ca un corb uriaº 
privea stalinist industrializarea
recunosc
am avut întotdeauna ambiþia sã sparg 
cele mai scumpe obiecte cu zgomot
o,dar clipa aceasta îmi cere o pregãtire specialã
cu multã graþie mi-am aºezat  uneltele 
pe un covor fermecat
am ºlefuit piatra pînã cînd din vanitate 
ºi ea a primit o strãlucire anume
am spãlat-o în uleiuri 
ºi am cufundat-o în vase bizantine
la un loc cu parfumuri, mirodenii ºi arome
nici nu ºtiu bine cum sã numesc aceastã ceremonie 

cîntec de Înviere

dacã ai norocul sã fii un serafim
ºi-i timpul prielnic ºi direcþia de zbor 
e pe deasupra cimitirului

poþi sã auzi vocile poeþilor  cum se înalþã la cer
si poþi vedea cum focuri de aur ard în minþile lor
si cum poemele se nasc 
precum copiii care nu vor sã vinã 
pe lume trase cu forcepsul 
oh cîtã grijã maternã ºi cîtã iubire acordã poeþii 
cerului albastru ºi aerului tare ºi rarefiat 
de deasupra oamenilor
cît de încîntaþi sunt ei cînd stau pe terasã 
cu o sticlã de bere în faþã 
ºi privesc insistent
un pekinez care tocmai trece pe zebrã
strecurîndu-se abil printre picioarele pietonilor
asemenea paznicilor de far
dau în fiecare zi ºi în fiecare noapte 
piept cu uraganul
soarele stã în loc luna 
„trece pe cer aºa sfîntã ºi clarã”
ºi numai
stîlpul de foc înalt ºi zvelt ca o ispitã 
ridicat dintr-o datã între ei ºi Marea Roºie 
precum zidul berlinului în faþa inspiraþiei
îi mai surprinde...

au ei poeþii vii o tehnicã anume
lîngã ei dumnezeu se face mic
mic de tot
un omuleþ acolo care se lasã dus de mînã 
ºi încîntat îi urmeazã ascultãtor 
pînã la marginile pãmîntului
priveºte ºi El uimit
cum printr-o miºcare absolut surprinzãtoare
graþia lor atinge perfecþiunea

dacã ai norocul sã fii un serafim
ºi-i timpul prielnic ºi direcþia de zbor 
e pe deasupra cimitirului 
observi cum înviem unul cîte unul ºi cum glorioºi 
ne înghesuim la ferestre  
si pur ºi simplu nu ºtii ce sã mai zici 
pentru cã toatã lumea
vede-n sfîrºit:
cîþiva poeþi un dumnezeu mic ºi un pekinez 
trecînd pe zebrã
strecurîndu-se abil printre picioarele trecãtorilor

melancolie 

nu mai sunt liber demult 
astãzi mã privesc mai cu atenþie ca oricînd 
e clar e foarte limpede cã am încãrunþit 
scot emoþionat din buzunarul de la uniformã 
un brici ascuþit ºi asemenea 
unui kamikaze-adolescent 
hîrºti! hîrºti! îmi elogiez înfãþiºarea 
cîteva picãturi de sînge ºi o ranã adîncã 
o tãieturã pînã la os 
îmi trãdeazã perfid melancolia 
astfel pregãtit 
pot înainta disciplinat 
în urma profesorului miron 
intenþiile bune cresc precum copãceii 
din lotul experimental 
dar nu pot sub nici un chip developa 
acest film alb-negru 
în care un elev de liceu 
tuns cu foarfeca precum gardul de tuie 
colorat, zvelt, subþirel ca o trestie 
deºurubeazã nestingherit inspiraþia cu o ºurubelniþã 
în atelierul mecanic 
ºi cu un magnet minuscul atrage piliturã fierbinte 
pentru rãzboiul de o sutã de ani 
ºi pentru cã nimeni nu-i garanteazã 
cã va fi învingãtor 
numãrã tractoarele republicii 
ºi le denumeºte caleºti 
ademenit ºi tulburat peste mãsurã de gloria altora 
speriat de proletarii de la popicãrie 
iubeºte cu patimã pe violeta bozbici 
din mãgura ilvei 
ºi refuzã sã iasã din incinta castelului bethlem 
cu siguranþã va rãmîne pentru totdeauna aici 
îngropat în filmul acesta de celuloid 
tuns regulamentar ºi îmbrãcat în uniformã 
de liceean 
în locul lui 
eu 
prizonier al maturitãþii, bãrbierit ºi dat 
cu after shave 
înaintez disciplinat în urma profesorului miron 
aprind lumînãri pe mormintele grofilor 
din cimitirul reformat 
de lîngã stadionul de fotbal 
ºi îl privesc cu atenþie 
cum înainteazã spre mine 

Ioan PINTEA

Noiembrie 2011
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o aºa mare iubire

am scos toate instrumentele din debara 
ºi toate cd-urile ºi plãcile din vinilin
si am deschis puikurile speciale în care 
mãtuºile baroce
i-au împachetat între gramofoane ºi pikupuri 
pe Zavaidok ºi pe Jean Moscopol
toate vocile toate sunetele 
absolut toate acordurile ºi dezacordurile
mi-au umplut dintr-odatã viaþa 
cu frunze ºi flori de lavandã
le-am aºezat pe etajera din hol 
ºi cu un diapazon englezesc 
încerc sã gãsesc tonul dupã care aº putea 
reinventa pãpuºa ruseascã
orchestra exerseazã vis-a-vis de blocul de beton
în care locuiesc de douãzeci de ani
ºi încîntã elita care îºi cumpãrã cãmãºile 
de la  magazinele steilmann ºi castraveþii 
de la aprozarul din colþ
eu am devenit aproape o gîzã singuraticã 
borcanele din care am consumat cu voluptate totul
ºi sticlele de lapte goale  pe care le aºez 
în fiecare dimineaþã pe pervaz
trãdeazã din plin un atare comportament
cu cd-urile astea cu plãcile astea de vinilin 
mã strãduiesc din rãsputeri sã vã conving
cã zgomotul lumii e de fapt muzica mea interioarã
aº fi vrut sã-l întîlnesc cîndva pe mozart pe bach 
pe john lennon
dar n-am avut norocul acesta 
au murit cu toþii
departe de blocul meu de beton undeva la orizont 
Dumnezeu cîntãreºte sufletul lui nietzsche
in cîntar stau unii peste alþii stivuiþi sute de îngeri,
heruvimii cei cu ochi mulþi 
ºi serafimii cei cu cîte ºase aripi
din cînd în cînd sunt cuprins de remuºcãri ºi 
nu-mi vine sã cred cã totuºi
dupã toate cîte-am fãcut
vom avea parte de o aºa mare iubire

cãlugãriþe pe schiuri sau seducþia gravitaþiei

am vãzut cãlugãriþe  
pe schiuri la piatra fîntînele
un contrast izbitor între alb ºi negru
aveau feþele îmbujorate ºi mîinile umede ºi fierbinþi
precum concurentele aprige în faþa unui mare 
ºi dificil campionat 
fãceau slalom printre troiene

o demonstraþie pe bune a libertãþii
niciodatã nu am sã uit abilitatea cu care 
au traversat curtea mãnãstirii
ºi cum au escaladat ºi au coborît muntele
ºi cum în urma lor chiliile s-au fãcut 
foarte mici ºi neînsemnate
închizîndu-se pe rînd cu zgomot metalic 
precum coliviile
pãreau dintr-odatã pãsãri exotice
femei libere
logodnice mirese adolescente
miºcãrile lor aerobice
salturile lor în aer
aterizãrile lor graþioase ºi tandre
schiul – 
sportul acesta atît de laic în definitiv 
(dar Papa?! dar Papa?! întreabã ovidiu)
mi-au readus în suflet toate legile fizicii
ºi ca într-o ilustratã de crãciun cu îngeri ºi noriºori
am întrezãrit
la capãtul pîrtiei
pãcatul sub forma strãlucitoare a gravitaþei.

am vãzut cãlugãriþe
pe schiuri la piatra fîntînele
eram pe terasa de la atelierul de croitorie
si le analizam cu voluptate de pasãre rãpitoare 
cum îºi spãlau toate gesturile negre 
în oglinzile albe ale zãpezii
ca un corb uriaº întrebarea mea le-a rãpit 
dintr-un foc libertatea
cît îmi pare de rãu acum cã n-am fost 
mulþumit de rãspuns
„schiem pînã la la dorniºoara la pensiune 
ºi ne întoarcem”
deºi s-au fãcut cercetãri spun salvamontiºtii
nici azi nu se ºtie în ce direcþie au dispãrut
monahiile de la mãnãstirea piatra – fîntînele

tatã ºi fiu 
pentru ioana ºi andrei

în fiecare zi intrã ºi se roagã în Catedralã
aprinde ºi stinge lumînãri
ºi spune cu voce tare rugãciuni nenumãrate 
pentru sufletul meu
stã în genunchi zile întregi 
ºi numai copiii mici foarte mici 
îi înþeleg roºeaþa din obraji
ºtie ca nimeni altul sã punã aureole cerºetorilor
ºi înþelege într-un mod aparte ºi foarte amãnunþit 
curãþenia de primãvarã.

are un prunc în braþe
si podoabe aurite la piept
si se deplaseazã cu viteza luminii 
din þãrile calde în þãrile reci 
seamnã cu sfiala,cu tandreþea ºi uneori
e aidoma aerului
pe care nu-l vedem dar care ne face atît 
de mult bine
cînd se apropie de altar
eu mã ascund precum copilul chiric 
dupã sfînta masã
ºi de acolo privesc uimit ºi atent  
cum înainteazã
si cum în miºcare fiind
spune cu voce tare rugãciuni nenumãrate 
pentru sufletul meu

în fiecare zi intru ºi mã rog în Catedralã
aprind ºi sting lumînãri
si spun cu voce tare rugãciuni nenumãrate 
pentru sufletul lui
stau în genunchi zile întregi 
ºi numai copiii mici foarte mici 
îmi înþeleg roºeaþa din obraji
ºtiu ca nimeni altul sã pun aureolã cerºetorilor
ºi pricep într-un mod aparte ºi foarte amãnunþit
curãþenia de primãvarã

am un prunc în braþe
ºi podoabe aurite la piept
ºi mã deplasez cu viteza luminii 
din þãrile calde în þãrile reci
seamãn cu sfiala,cu tandreþea ºi uneori 
sunt aidoma aerului
pe care nu-l vedem dar care ne face atît de mult bine
cînd mã apropii de altar
vãd pe cineva care seamãnã cu copilul chiric 
ºi se ascunde dupã sfînta masã
ºi de acolo mã priveºte uimit
cum înaintez
ºi cum în miºcare fiind spun rugãciuni nenumãrate 
pentru sufletul lui

îi mulþumesc ºi mã topesc de emoþie
îi mulþumesc ºi mã topesc de emoþie

cîntecul lui Simion Cirineul

umilinþa e asemenea fiorului din copilãrie 
cînd crezi ca ai descoperit
amorul 

ºi þi se face ruºine de toþi ºi de toate ºi fãrã de veste
eºti cuprins de panicã ºi de fricã la gîndul 
ca ai fi putut sãvîrºi primul mare pãcat
si nu indraznesti sa-ti ridici privirea 
tulburatã de lacrimi
ºi nici nu visezi ca ai putea cîndva deveni 
înger  cîntãreþ
sfînt sfînt sfînt este Domnul Savaot
pe picioruºe lungi ºi subþiri 
se sprijinã sora noastrã Minciuna
ºi rîurile care altãdatã ieºeau din matcã 
bogate în peºti seacã 
ºi iarba se usucã 
ºi copacii stau pe maluri zdrenþuiþi 
precum steagurile de luptã dupã înfrîngere 
eºti vulpe ºireatã ºi pasãre a cerului ºi te prefaci
cã ºtii unde sunt vizuinile ºi cuiburile
ºi ne vorbeºti nouã ridicat drept în sus, semeþ, 
de pe piedestalul de aur
cine sã ºtie cã mîndria ºi orgoliile se rostogolesc 
în faþa Lui ca niºte pietricele de rîu?
nu cunoºti umilinþa
ea seamãnã mult cu adierea de vînt din grãdina 
edenului trebuie sã cazi trebuie sã te prãbuºeºti
ca sã poþi urca vindecat prin vãmile Domnului
tronul precum un burete fosforescent 
îmbibat cu sufleþele tremurãtoare 
e un scaun pe rotile
Cel ce Stã pe el te cheamã în ajutor
ºi îþi spune pe nume
Simion. Simion Cirineul.

oftat

ce mare este aceasta peste care se aud 
clopoþeii de aur ai fariseilor
guri dulci parfumate ºi cu cuvine înfofolite în staniol?
ce mare este aceasta peste care fîlfîie 
aripile de oþel ale broaºtelor
împodobite cu engolpioane ºi filacterii?
peºtii sunt marii predicatori ºi raþele popor drept 
ºi binecredincios.
oho!
am zis :marea aceasta este o baltã în care brotãceii 
ºi broscoii cîntã-n aceeaºi gamã 
ºi precum greierele ascuns printre brusturi 
m-am întrebat :
unde se aflã pelicanul judecãtor ?
toatã ziua stau în casa de cretã
ºi privesc norii cerului
poate poate se stîrneºte un vînt din senin ºi 
terminãm odatã pentru totdeauna.

dupã toate câte-am fãcut/ vom avea parte de o aºa mare iubire
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Aprecieri critice:
Casa Teslarului: o carte unicã în contextul poeziei 

actuale. Ea mi-a dat sentimentul rar cã putem rezista în 
interiorul artei fiind noi înºine ºi fãcînd altceva decît se face 
de obicei pentru a atrage atenþia.

Cea mai mare bucurie o am atunci cînd dau peste o carte 
adevãratã a unui poet pe care nu îl citisem încã. În acest sens 
aº aminti /…/ Casa Teslarului a lui Ioan Pintea (care 
foloseºte cîºtigul dobîndit prin expresia lipsitã de inhibiþii a 
optzeciºtilor pentru a vorbi pe un ton firesc ºi neaºteptat 
despre cele sfinte). Dacã pe negaþie ori pe îndoialã s-au scris 
lucruri care au rezistat, din interiorul credinþei e mai greu sã 
poþi spune ceva care þine efectiv de poezie (ºi nu de dogmã 
ori de rugãciune), iar lui îi reuºeºte lucrul acesta, deºi este 
preot.

Ileana MALANCIOIU

Pintea îºi asumã, cu o smerenie vivace ºi ghiduºã, faþetele 
umanitãþii proprii, „toate ale sale”, rãmînînd în acelaºi timp – 
ºi numai astfel! -  într-un dialog neconvenþional cu 
Dumnezeu. Poezia sa, de o colocvialitate în care se rãtãcesc 
ecouri de amvon, reuºeºte performanþa de a fi totodatã 
transparentã ºi ermeticã, simplã, delicatã, fragilã, 
preaomeneascã, dar ºi fastuos bizantinã, ortodoxã (chiar cu 
mici volute ortodoxiste), fãrã a se lãsa atinsã de vreo urmã de 
dogmatism sau, horribile dictum, fundamentalism (cum ne-
nvãþarã unii popi de-ai noºtri). 

În vremuri sãrace ºi într-un context poetic uniformizat de 
cîteva trenduri ºi ticuri, parcã îmi era dor de o poezie precum 
cea a lui Ioan Pintea. 

O. NIMIGEAN

Lucrarea unei prelucrãri este poezia lui Ioan Pintea din 
cea mai recentã carte a sa, Casa teslarului, urmîndu-l pe T.S. 
Eliot care vorbeºte în Eseuri despre un anume ritm muzical 
preexistent organizãrii semiotice a materiei poetice: „un 
poem sau un peisaj dintr-un poem – scrie T.S. Eliot – tinde 
uneori sã se realizeze întîi ca un anume ritm ºi abia apoi 
ajunge sã ia forma expresiei verbale: un anume ritm poate da 
naºtere ideii ºi imaginii”. Despre aceastã organizare 
preliminarã a pretextului înainte de a fi text vorbeºte poezia 
lui Ioan Pintea; poeziei i se relevã, mai intîi, valoarea ei în 
real pentru ca apoi sã se transfere în structurile imaginarului. 
/…/ 

Ioan HOLBAN

Jucîndu-se cu marile texte, trimiþînd la Sfinþii Pãrinþi ori 
la Marii Poeþi, Ioan Pintea are o anume graþie, un nu-stiu-ce 
fermecãtor. Izbuteºte sã fie, deopotrivã, livresc ºi natural. Sã 
scape,-n dulce nimigeanian style, de „ipocrizia nesuferitã a 

falselor evlavii”./…/ E asamblat, aici, un soi de World Wide 
Web „postmodern”-creºtin. /…/ prozaismul ºi 
„tranzitivitatea” optzecistã, biografismul „douãmiist” îºi aflã 
ecouri în Casa teslarului. Poeme ca anchidinos, melancolie, o 
aºa mare iubire, tatã ºi fiu, cîntecul lui simion cirineul, 1 
noiembrie, luminatie la Quintelnic, Quintelnic, rugãciune ºi 
cãlugãriþe pe schiuri sau seducþia gravitaþiei pot fi încadrate 
în orice antologie a poeziei române contemporane. 

Stefan MANASIA

Casa Teslarului: probabil cea mai aplaudatã producþie 
liricã a ultimului deceniu semnatã de o faþã bisericeascã. 
Pentru cititorul împãtimit de poezie religioasã, volumul 
oferã /…/ numeroase motive de contrariere. Dezinhibat, 
prea puþin dogmatic, Ioan Pintea loveºte fãrã milã în cliºeele 
specifice acestui tip de discurs liric, dovedind cã Schema lui 
convenþionalã este în ansamblu depãºitã, ca intervalul dintre 
Subiectul ºi Obiectul meditaþiei, respectiv a enunþãrii poetice 
poate fi umplut ºi cu altfel de trãiri sau în altfel de moduri 
decît cele normate de „clasicii” europeni ai genului, ieºiþi 
direct din mantaua lui David (Clement Marot ori Jan 
Kochanowski), ba chiar ºi de clasicizaþii autohtoni (de la 
Dosoftei pînã la Vasile Voiculescu). 

Ioan Pintea nu este altceva decît un mistic autentic, 
pentru care poezia are nu doar potenþial sacramental ci ºi o 
certã funcþie restauratoare.

Emanuela ILIE

Optzecist atipic, Ioan Pintea se integreazã printre 
„vizionarii” promoþiei sale (alãturi de un Ion Mureºan sau de 
Nichita Danilov) ºi e promotorul unui „nou lirism metafizic” 
(cu rãdãcini mai îndepãrtate în Blaga sau Ioan Alexandru), 
cãruia îi infuzeazã (fãrã a cãdea însã niciodatã în didacticism 
sau dogmatism) fervorile trãirii duhovniceºti. 

/…/ meritul cel mai important poate al lui Ioan Pintea 
este acela cã reuºeºte sã evite capcanele „teologiei 
versificate”, rãmînînd, în volumele sale de poezie, un 
admirabil poet, care reuºeºte sã transmitã nu „cuvinte de 
învãþãturã”, ci trãiri religioase autentice, din care nu lipsesc 
tensiunile, dramatismul, paradoxalul, chiar violenþa, izvorîte 
din drama cãutãrii lui Dumnezeu ºi a adevãratei credinþe. 
Astfel încît, printre poeþii grupului '80, autorul constituie o 
prezenþã cu totul aparte, iar încercãrile sale de a pune de 
acord frãmîntãrile lui homo religiosus cu limbajul poeziei 
actuale sunt mai mult decît meritorii.

Octavian SOVIANY
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Cu gîndul la Efes, încã aici, pentru cã  e locul celui care 
a creat logosul. Heraclit. Departe cu gîndul. Plimbîndu-mã 
pe aleea coloanelor,  îmi dau seama cã-l voi întîlni pe acela, ºi 
el mã va lua de braþ, ºi-mi va spune cã aceastã lume, 
aceeaºi pentru toþi, nu a fost creatã de niciunul dintre zei, 
nici de vreunul dintre oameni, ea a fost dintodeauna, este 
ºi va fi un foc  veºnic, care dupã mãsurã se va aprinde, ºi 
dupã mãsurã se va stinge... Principiu veºnic. Regulã  de 
aur, legitate sfîntã, imuabilitate, iar focul principiu 
întemeietor... Focul care se aprinde ºi se stinge dupã 
mãsurã, iar mãsura aceasta poartã numele de logos... 
Concept creat de efesian care desemnazã contradicþia, ca 
legitate... Va fi fost primul în istorie, cine ºtie... Haosul este 
ordonat, natura dotatã cu puterea regulei de aur,  ºi e de 
înþeles cã nimic nu se face ºi desface aiurea, ci numai dupã 
o anume ordine, ºi aceastã ordine este logosul. O, dar 
ordinea este necesarã ºi universalã, onorabile... E numai o 
vedenie, nimic nu se confirmã, noi trãim în vis, ºi dincolo 
de noi convenþia... Iertare, oricum  ne vom reîntîlni, pentru 
a se împlini gloria.

De o parte ºi de alta coloanele, ºi pe aici totul curge, 
ºuvoi de lume flãmîndã de mister, nu doar de cunoaºtere, 
pentru cã în strãlucirea marmorei se ascunde nu doar 
regula, ca întemeiere a fiinþei,  ci ºi frumosul care seduce 
fiinþa toropitã de soarele ucigãtor...  Aºadar, ordinea 
necesarã. Misterul necesar. ªi vine o voce care povesteºte 
despre cei ºapte tineri din Efes, ( vocea e domniºoara  
Andreea, o tînãrã de 42 ani, platinatã, bine fãcutã Aremisa 
asta,  ghida noastrã, pregãtitã isteric pentru o comunicare 
frauduloasã) ºi ascult, ºi dau crezare poveºtii, pentru cã 
vine în întîmpinarea haosului care se creazã în noi. O nouã 
ordine, una moralã... Iar povestea spune cã  cei ºaptre fraþi 
au fost zidiþi într-o grotã, de vii, în timpul împãratului 
Decius, ºi au fost gãsiþi acolo dormind, dupã douã sute de 
ani. ªi dintr-o datã imaginea tragicã  a unui ins însetat de 
sînge: ºi interesul pentru acest împãrat subzistã, ºi aflu cã 
s-a numit ºi Traian, în amintirea marelui împãrat, ºi cã a  
lansat un edict împotriva creºtinilor, ºi decretînd prima 
persecuþie anticreºtinã,  care s-a derulat în tot imperiul... 
Fiind de modã veche, aºa spune istoria,  a mai lansat un 
program politic tradiþionalist, hm! incluzînd în text 
revenirea la religia politeistã. Creºtinilor li s-a ordonat sã 
se sacrifice pentru împãrat, dar aceºtia au preferat sã 
moarã,  ca martiri... Nu-i departe martiriul celor ºapte fraþi 
din Efes, ºi e de înþeles cã ei au fost gãsiþi înviaþi, dupã 
douã sute de ani, cînd deja creºtinismul devenise religie de 
stat... În 446, cei ºapte s-ar fi trezit din somn, ºi povestea s-a 
aflat cînd unul dintre ei, Malchus, ar fi mers sã cumpere 
pîine, ºi ar fi plãtit-o cu o monedã ce avea  efigia lui 
Decius... Apoi povestea s-a spus, s-a rãspîndit, ºi a devenit 
cunoscutã în Efes... ªi a ajuns,  peste timp la urechile  
noastre, cãci fraþii au fost canonizaþi, ºi au devenit sfinþi în 
nomenclatorul creºtin... De credibilitate îndoielnicã, se 
spune,   cei ºapte fiind scoºi din calendare dupã o vreme 
nevreme... E frumoasã povestea asta cu învierea din morþi, 
þine bine ºi  tratatã turistic, deºi asemenea poveºti cu  
adormiþi ºi înviaþi se gãsesc pretutindeni, în diferite culturi. 
Chiar ºi în basme!... Desigur, în basme, Anaforeea... 

Intrarea în oraº: risipã de coloane tãiate de lama 
timpului, capiteluri, stiluri ciuntite de lama bezmeticã ºi de 
ochiul neomenos al aceluiaºi... Toaleta publicã: remarcabilã 
ingeniozitate a constructorilor,  cei care au creat un sistem 
de canalizare ºi de curãþare a toaletelor... Niºte scalvi  
încãlzesc toaletele de piatrã, înainte de a se aºeza stãpînii 
lor. Piatrã ºi iar piatrã, cultura de piatrã, civilizaþie de 
piatrã, altfel cum ar fi dãinuit cetatea... Anaforeea picteazã 
cu pensule de piatrã auritã niºte pisici care dorm leneºe la 
intrarea în casa de toleranþã... O urmã de picior tipãritã în 
marmora albã aratã directia cãtre locul plãcerilor...  Tipar 
sfînt, cu nimic sfînt... Oare Pavel va fi simþit mãsura 
locului! Ce blasfemie!  

Din  toate unghiurile  oraºului se vede biblioteca lui 
Celsus... In sala bibliotecii se ajunge dupã ce ai urcat cele 
nouã trepte, pe una din cele trei intrãri... Aflu cã nemþii s-
au învrednicit sã cureþe molozul ºi scoatã din neant aºa 
mîndreþe de operã!... Cãldurã sufocantã... Pisicile moþãie, 
Anaforeea le picteazã ºi eu pipãi sulurile de aur ale 
pergamentelor închipuirii în pereþii bibliotecii... Pe unde 
eºti, Heraclite! Cîteva însemne, nimicul, doar visul care se 
spulberã la întrevederea cu realitatea. Cumplit. 

Sunt cîteva date care ar incita la cunoaºtere: culese de 
auirea... Artemisa cea nouã, adicã ghida,  a dispãrut într-
un grup de italieni care zbiarã... ªi noi singuri, în mulþimea  
bezmeticã. Turiºtii nimãnui. Biblioteca a fost construitã de 
guvernatorul iubitor de carte  Tiberius Iulius Celsius...  Din 
marmorã... Coloanele sunt dispuse perechi, iar intre 
acestea uºile bogat ornamentate... Statuile sunt plasate 
între uºi ºi simbolizeazã patru zeiþe. Pe cea a înþelepciunii, 
Sophia, pe Episteme, zeiþa ºtiinþei, pe Ennoia, aceea a 
gîndirii ºi inteligenþei, ºi pe cea a virtuþii, Arete... 
Anaforeea se aºeazã în faþa Sophiei, ºi eu o pictez, pentru 
imortalitate... Drumul nostru nu se poate face decît 
împreunã, aºa e înþelept! Gîndim, ºi gîndul nostru vine de 
la Episteme, ºi ne adumbrim gîndul cu  potenþa virtuþii, 
adicã Arete... Dar ceea ce-mi ºopteºte Anaforeea, mã 

infioarã: biblioteca avea rol cultural, dar putea servi ºi ca 
monument funerar, ºi era o mare onoare în acea vreme sã 
fii  îngropat într-o bibliotecã. Fericitule, Celsus! Sã fii 
îngropat într-o bibliotecã?!... Ciudat!

Înnumãr cele douãsprezece mii de scrolluri ale 
bibliotecii, ºi-mi vãd sufletul migrînd în rola unor 
papirusuri.  Anaforeea e croitã în niºa unor decoraþiuni,  
cu chip de prinþesã romanã, ºi în adaos cu pergamentul 
care conþine scrisoarea sfîntului Pavel cãtre efesieni... Trec 
mai departe cu gîndul, deºi încã nu am traversat încã 
Helespontul, nu am mãsurat zidurile Troiei, ºi nici n-am 
cucerit Pergamul... Dar sunt aici, pentru cã e frumos, ºi 
viitorul prezent fascineazã,  ºi  admir monumentul care va fi 
adãpostind urmele lui Haraclit, în cîteva din cuvintele sale 
sacre...  ªi-mi dau seama cã clãdirea are doar o singurã salã 
aºezatã spre soare, sunt sigur cã dimineaþa beneficiazã de 
lumina naturalã, aspect bazal pentru funcþionarea unei 
biblioteci... O camerã dreptunghiuularã, încadratã de un 
arc... Mormîntul, mai jos, într-o camerã, iluminat de o 
boltã...  ªi cele douãsprezece mii de suluri, ºi mulþimea 
ameþitã de mirosul des-strinãrii, pentru cã aici, cred, se 
petrece un lucru minunat, Anaforeea, se citeºte,ºi se 
compune, ºi se creazã,  ºi  lucrurile devin imateriale, idei, 
gînduri, filosofii,  cunoºtinþe, ºi acestea se transmit mai 
departe, cãtre zorii inimii noastre. Simt!...

Smerit, nu aleg altã cale decît aceasta!...
Citesc ºi mã mîntui, apoi scriu ºi mã mîntui, ºi încerc sã  

mã depun aici, printre cei care  nu mai sunt astãzi ...
Panta Rhei, onorabile Heraclit, ºi omul se topeºte, ºi 

sufletul lui curge, ºi rãmîne doar litera sãditã în trupul 
timpului...

Vasile POPA HOMICEANU 

Cu gîndul spre Efes

Noiembrie 2011

simbolice prezente în textul însuºi ºi la teoria simbolului 
care este dezvoltatã aici. 

tertium non datur
(urmare din pagina 3)

Roºie este un politeism al valorilor, fundament al atitudinii 
de primire a religiei celuilalt. Prin aceastã dimensiune, 
Cartea Roºie a lui Jung îºi gãseºte astãzi întreaga actualitate 
ºi va avea numeroºi cititori.



19CRONICA

Se spune cã nimeni nu învaþã din istorie (din ceea ce 
se vrea ºtiut) sã fie pur ºi simplu om, om-om, din doi-
diferiþi oameni. Pentru om ºtiinþa, 2 + 2 = 4, constituie 
un „dat” - un fel de „dar” pentru maºini-roboþi -, care 
vine dinspre sfârºit, ca total contabilicesc sau 
judecãtoresc, canibalic poate; pentru om, însã, „darul” e 
din început, e începere. Simplu, lumea începe cu fiecare 
om, începe cu uimire ºi nu cu uitare; fiecare dintre noi 
este-are ceea ce firesc el cultivã.

Marcatã de competiþie, istoria se aratã pregãtitã sã 
facã ºi din viitor, din orice dar, un dat, ceva deja 
aparþinând unui inventar; cum ar veni: istoria e lista 
posesivã, total pãrtinitoare - partea înghiþind întregul -, 
e partitura dupã care de fapt nu conteazã ordinea-
logica-armonia a ceea ce existã, ci doar ca acest ceva, 
care existã, sã aparþinã (evident cuiva, celor aleºi). Ori, 
astfel, ceva existã, ca bine-bun, numai dacã e posedat, 
adicã dacã aici ºi acum e într-un fel predestinat - adesea 
ca moºtenire, predestinarea fiind argumentul de bazã 
pentru a poseda ºi deopotrivã pentru a fi „ales”, ea, 
predestinarea, dã consistenþã apartenenþei, care ontic 
þine de fapt de aparenþã numai.

Ne întrebãm dacã lumea e alertatã - fãcutã prezentã, 
cu alurã distinctã - de cãtre „aleºii” negãrii negustoreºti, 
dominând copios democraþia de piaþã. Realizãm, în ce-i 
priveºte pe aceºtia, cã argumentul ontologic al posesiei - 
a se citi: predestinarea de aici ºi acum - se dovedeºte 
definitoriu; ei „sunt”, cu propriu început, doar pentru 
cã „au-posedã” sfârºit, pentru cã lucreazã sfârºitul, 
afacerea (ºi nu începutul propriu-zis, facerea); începutul 
lor e sfârºitul, dinspre sfârºit. Nemurirea „celorlalþi”, cu 
pecetea lui aldoilea, e sã fii cu început ºi fãrã sfârºit, pe 
când veºnicia aleºilor-primilor e sã fii cu sfârºit ºi fãrã 
început, adicã sã fii cu predestinare, cu ceea ce se vrea a 
fi înaintea începutului. 

Predestinarea pune în mod forþat o mascã percepþiei, 
acelei capacitãþii, pentru om, fireºti de a se întoarce 
mereu la început, cum ºi-ar primi-primeni, modela 
mereu chipul, în mereu creºtere - neputinþã-neºtiinþã ? - 
el fiind: aldoilea, ºi nu primul. Desigur, celelalte 
vieþuitoare ºtiu-pot mai repede decât omul ceea ce vor, 
ele pot înainte de a ºti; cu o anume divinã indiferenþã 
faþã de sine, ele se maturizeazã, îºi pot purta singure de 
grijã mult mai repede decât omul. În acest sens, se poate 
spune cã „aleºii” tocmai cã se „întorc” la sfârºit; ei, pe 
piaþa de schimb ºtiu deja a evalua, adicã pot-ºtiu de la 
„ceilalþi” - care tocmai cã se întorc la început - a le lua 
rapace, fãrã de milã, ceea ce aceia au-pun-lasã la 
schimb, adicã sfârºitul, pe care fiece muritor îl are firesc 
la purtãtor fãrã a lua în seamã cã e trecut aproape brutal 
pe o listã de inventar parcã.

Cu o percepþie forþatã sau cu percepþia forþei fãrã de 
limitã (fãrã de bun simþ, acceptându-i doar pe cei care 
pe ei îi imitã, slugarnic), ei, aleºii, de fapt se întorc la un 
început de dinaintea începutului, frecventeazã asiduu 
predestinarea (indiferenþa divin-sãlbaticã cu pretenþie 
civilizatorie, gata sã sfâºie intim-cosmica sãrbãtoare a 
muritorului, a celui ce cu chiar începutul ºtie, cunoaºte 
sfârºitul, îl ºtie ºi ºi-l ºtie pânã ºi cu uitarea, tocmai spre 
a se putea uimi, nelimitat uni cu nemurirea).

Crispare - tãioasã deprindere de sine (mai degrabã: 
„desprindere”), fãrã de propriu saþ ºi fãrã de credincios 
însoþitor fiind -, pentru om masca e ceea ce cultivã 
starea de a fi „de lângã” tine, e a miza pe forþa aparenþei 
ca apartenenþã; subiectul nu se defineºte prin adunare, 
sumã-sumare de sine, ci prin asumare. Volubilã, 
tatonând ca pe-o prãpastie închipuirea, masca vorbeºte 
ca de la sine despre o anume capacitate, a ei; în acest caz 
însã - al omului care în sine se gãseºte-regãseºte, cu 
starea de-a fi „din” sine -, ea, masca, se dovedeºte 
incapabilã, fiind deci incapacitate crasã, spre a deprinde 
firesc-sublim chipul, locul din sine (propriu-proxim) al 
începutului-timpului; ea, masca, se suprapune, capac, 
sfârºitului, celui care evident nu percepe, nu þine 
legãtura cu ceea ce, drept principiu, începe, nu þine 
legãtura, de felul lãuntric chipului, cu începutul-
întregul.

În fapt, locul propriu-proxim al începutului 
„aleºilor” care doar neagã-negustoresc (pe piaþa de 
schimb, pe „locul fãrã de loc”) e pur ºi simplu sfârºitul, 
una cu predestinarea. Clar lucru: predestinarea se vrea 
percepþia ºi totodatã evaluarea-luarea, negare 
negustoreascã, a divinitãþii, a însuºi începutului fãrã de 
început. Nu degeaba sinoadele ecumenice au comunicat 
- e tocmai limba lor - excomunicarea, au legat ºi rãslegat 
de stranii interese credinþa, cãreia i-au pus pecetea 
nepãcii, au prefãcut-o (conform regulilor mascãrii ºi 
demascãrii inchizitoriale) ritualicã religie ce toacã - 
dupã imprescriptibil tipic - orice identitate, totul, fãrã a 

cultiva un capãt strategic de milã. ( Oricum, dreptatea - 
fie ºi divinã - fãrã de milã fiind, ajunge sã practice în 
mod mecanic-terorist, pânã la capãt, uciderea 
semenului, adicã sinuciderea. Cine vrea sã studieze arta 
rãzboilui, sã ia aminte la sinoadele ecumenice, la 
atavicele lor urmãri istorice puse în sânul omului-
omenirii, la urmele lor încã însetate de sânge, precum 
umbrele din Hades, ºi peste care trebuie sã trecem spre 
a avea acces la propria-deplina noastrã identitate.)

Cutremurãtor faptul cum niºte muritori totuºi ajung 
sã ia divinitatea semenilor, sau sã le-o dea, dupã 
interesele lor, negustoreºte. Cu zveltã alurã - cum în 
echilibru parcã ai urca pe propriile tale urme pe culme, 
spre vârful muntelui -, credinþa, fãrã a fi apãsat-forþat 
misticã, face alergie la religie. ªi, cum aparþii unei 
anume religii, nu poþi fi nesimþitor (pierzându-þi bunul 
simþ, sufletul-credinþa) ºi sã nu afli de unde pânã unde, 
între Scilla ºi Caribda, într-o religie (oricare ar fi ea) 
divinitatea neagã negustoreºte, face din facere 
profitabilã afacere, adicã moºtenire. (În context, e de 
înþeles de ce unii - greu de maculat ori macerat de 
noroiul de jos - au fost inspiraþi sã mãrturiseascã 
„moartea” dinitãþii supreme.) Predestinarea e deja 
ºtiinþã-posesie, prejudecatã (într-un fel: credinþã în ceea 
ce vezi, în ceea ce deja ai, pragmatism ecumenic-divin), 
e mereu negarea lumii pentru a o evalua-lua, câºtiga. În 
acest caz, schimbul de piaþã - prin care obþii totul pe 
nimic, pur ºi simplu prin schimb, prin „nimicul care 
existã” - pare una cu credinþa. Cu masca ºi marca 
evaluãrii, a ºtiinþei-posesiei, predestinarea predicã 
prostia în instituþia negustoriei - pe piaþa de schimb, 
templu al prostituþiei globalizatoare -, cu zel predicã a fi 
fãrã de sine, a fi în tine fãrã de soþ ºi fãrã de propriu saþ 
(adicã a fi fãrã de propriu gust, leviathanic înghiþind ca 
orice negustor).

Cel ce „vine” dinspre sfârºit nu învaþã pentru el, sã 
fie ceea ce ºtie. El prejudecã, ne citeºte-impune istoria ca 
predestinare (divinã, supra-indiferentã excomunicare ce 
„se vrea” fãrã de vinã, emanaþie a sinodului de 
dinaintea începutului însuºi, cu trena lui de 
cutremurãtoare sinoade istorice). Cel ce „vine” dinspre 
sfârºit e gata, negustoreºte, sã-i judece-înghitã pe 
„ceilalþi”, sã-i modeleze dându-le propriul sãu chip, 
propria sa alurã: neadormitul interes adiþionant ºi 
propria cãutãturã ºi deopotrivã gãsire obez-
globalizatoare, de câºtig, fãrã cheag de sine. Unul ca el 
de fapt e cel ce se „duce”, cultivã cu duritate „datul”. 
Un astfel de posedat de posesie, „ales al istoriei”, tocmai 
cã înghite, globalizator-universalizator, lista de inventar 
a lumii; fãcãtor de afacere, creator de crizã, specimenul 
în cauzã dominã cu prisosinþã peste civilizaþia eva-
luatoare, canibalicã, a democraþiei de piaþã, el se 
dovedeºte incapabil de cel mai mic dar: de-a se da, 
firesc, sieºi, de-a avea conºtiinþã, de-a se concepe-naºte 
pe sine, din nou.

Pentru omul viu de acum ºi aici, istoria þine mai 
mult de „ceilalþi” decât de sine, ca ºi cum fãrã de 
„ceilalþi” tu nu ai fi existat, cum n-ai fi existat fãrã de 
proprii tãi pãrinþi. Pârghia cu care se scrie-schimbã 
istoria, lista de inventar spre a poseda viitorul - orice 
dar fãcându-l dat -, înseamnã (tocmai pentru cã nu te 
poþi da, firesc, pe tine þie însuþi, nefiindu-þi punct de 
sprijin, nefiind subiect) a-þi da pãrinþii, propria ta þarã, 
celor pe care îndreptãþit îi numeºti „ceilalþi”, înseamnã 
a-i vinde-cumpãra, a deveni tu însuþi o marfã, pe care 
însã s-o cumpere-rãscumpere cu negrãitã scumpãtate 
divinitatea.

Suntem martorii dar ºi martirii pe a cãror piele se 
scrie asemenea abnormitate de fenomen: democraþia de 
piaþã, globalizatoare. Astfel, aleºii noºtri au ales sã fie 
numai „aleºi”, au ales sã nu aleagã, sã nu fie pãrinþi - 
fiinþe capabile sã nascã, sã-ºi asume fiii, chiar dacã 
aceºtia urmãresc doar însumarea fãrã de saþ ºi soþ, chiar 
dacã iubiþii lor i-ar înghiþi, spre a-i putea astfel lesne 
înghiþi, vinde-cumpãra mai departe, pe „ceilalþi”. Ce 
mutaþie, catastrofã la nivelul speciei când fiii-aleºii nu-ºi 
nasc în fiii lor pãrinþii, ci neagã negustoreºte, se reneagã, 
pentru straniu câºtig… (Aici, se cuvine sã nu uitãm cã, 
de câte ori noi, pãrinþii, faþã de copii am aruncat ºi 
aruncãm, „istoric”, cu piatra în „ceilalþi”, de fapt am 
aruncat ºi aruncãm, „cu predestinare”, în noi înºine, 
prin chiar copiii noºtri, care ne vor trata pe noi ca fiind, 
pentru ei, nimic altceva decât niºte „ceilalþi”. Nimeni 
nu-ºi zideºte cetatea aruncând judecãtor-pedepsitor cu 
pietre în „ceilalþi”, urmãrind cu orice preþ, cu preþul 
„celorlalþi” - de fapt cu preþul nostru, propriu -, a 
poseda doar; cel în cauzã ajunge el însuºi posedat de 
posesie, ajunge fãrã de ajungere de sine, fãrã de ajunare 
întru sãrbãtoare - cel puþin sufleteºte zidit de pietrele 
sale, pedepsit cu „pedepsie”, pustiitoare nebunie, ºi 
pentru el nimic nu mai e bun-bine.)

Cum prin invidie nu-l poþi uita-ierta pe „celãlalt”, 
duºmanul, ca ºi cum n-ar fi - ci-l lauzi -, s-a inventat 
istoria: auzirea ºi ascultarea ca laudã, nesfârºitã lãudare, 
de sine. Numai cã, în acest caz, „celãlalt” nu mai e 
plasat dincolo de graniþã, de limitã, ci dincoace, ºi-n 
prim plan apare obsesia de-a nu imita, ºi cu nestãpânit 

frison se produce furia de-a arunca, necugetat, valorile 
proprii peste bord, se iscã de nestins lupta între 
generaþii, pe de o parte: copiii, tinerii, negustorii, 
politicienii, iar de cealaltã parte: pãrinþii, educatorii, 
oamenii de culturã, bãtrânii-înþelepþii.

Criteriul teribil, discriminator - criminal chiar -, nu 
mai e diferenþa, ci indiferenþa generos democraticã faþã 
de „celãlalt al tãu”, faþã de tine însuþi. Izbitor faptul: 
indiferenþa poate - ºi nu doar pare - sã pareze, sã 
paralizeze invidia, dar, astfel, cel mai greu lucru e sã 
uiþi-ierþi de tine, sã te uiþi-ierþi pe tine însuþi. ªi fãrã 
uitarea-iertarea, fãrã întoarcerea de sine nu-l poþi uita-
ierta pe celãlalt, nu-l poþi iubi ca pe tine însuþi, sã fii cu 
întregul una, ca astfel sã ai conºtiinþa de sine, sã te poþi 
concepe-naºte pe tine însuþi, din nou.

Prin eriniile specifice noului ev al evaluãrii, invidia 
se erijeazã în inventar, dispune despotic de posesii 
obraznic-obeze, se dedã corupþiei ritualic-obscene, la 
luminile rampei democraþiei negustoreºti, pe 
omniprezenta piaþã de schimb. Prin câºtig-posesie e 
exacerbatã, atinsã de inflaþie, sãrbãtoarea.

Se pare cã va trebui sã uitãm ºi uitarea (ca ºi cum 
timpul, supremul evaluator, nu ar mai trece, nu ar mai 
lua cu sine ceea ce, cu predestinare parcã, i se cuvine: 
realitatea din cunoaºtere, din cuvinte), tocmai ca sã 
accesãm uimirea, starea de a fi cu propriu orizont ºi sens, 
în care cunoaºterea ºi realitatea sunt una, de felul 
personalizãrii - timpul fiindu-ºi intim, dându-se sieºi, 
nemaiuitând de sine, de propriul sens. Desigur, ca 
uitare cu sens - doar la început bãgatã în seamã, drept 
domeniu profund al sentimentelor, apoi bãgatã în 
semne, cicatrici, lustruitã-preþãluitã, scrisã cu preþul 
semenilor, deci total resentimentarã, talionicã, spre tot 
mai mare, nemilos ºi abstract câºtig -, istoria, respirând 
în duhul reclamelor, s-a fãcut ºi se face „piaþã de 
schimb”, complice globalizãrii.

Însã, mai nou, ea, istoria, vinde ºi cumpãrã 
sãrbãtoarea, orice sãrbãtoare. Mereu neagã, negociazã 
sãrbãtoarea, supra-ordinea ºi principiul acestei lumi. ªi-
aceasta se întâmplã pentru cã, pe de o parte, ceea ce-i 
strãin ºi semnificativ (sãrbãtoarea „celuilalt”, supra-
ordinea pânã acum stranie) se aratã pur ºi simplu a fi 
dispus a se face ceva normal-firesc, „în ordine”, ceva-
cineva gata de a te naºte pe tine cu propriu loc - natal-
natural-divin -, loc unde cerul se înrudeºte, are aceeaºi 
rãdãcinã, cu pãmântul, ºi unde te vezi pe tine însuþi în 
ochii, în lumina „celuilalt”. Iar locul tãu propriu, de 
naºtere, rezoneazã cu locul propriu începerii-timpului, 
ca loc de naºtere, ca sãrbãtoare a tuturor. Cu propria 
naºtere percepi începutul-întregul. Ori, aici, tocmai cã se 
produce fenomenul: a vinde-cumpãra sãrbãtoarea nu 
mai înseamnã a compara, a re-da, a mereu da prin 
violenþã - cu preþul, sângele, sufletul „celuilalt” - 
realitate cunoaºterii-istoriei tale, nemilos câºtig; istoria e 
re-realitatea cultivatã cu preþul „celuilalt”, însã ca 
principiu uciderea e sinucidere.

ªi prea mult timp - pãguboasã posesie -, istoria ne-a 
îndepãrtat de „ceilalþi” îndepãrtându-ne de noi înºine. 
Ca om-om, în orice sãrbãtoare - ºi nu conteazã cine a 
revendicat-o primul ca fiind a lui, nu conteazã în luptã 
cu cine, chiar dacã tu ai pierdut - deprinzi cã eºti mai 
aproape de „celãlalt” (ca pãmântul de cer, ca ºi cerul de 
pãmânt), deprinzi divinitatea „celuilalt”. Înveþi cã 
sãrbãtoarea nu e o sãlbaticã tabãrã de bãtaie, pe viaþã ºi 
pe moarte, cã naºterea (lat., natio, de unde: „naþiunea”) 
fiecãrui om e sãrbãtoare, ºi numai împreunã, în 
comunicare-comuniune fiind, oamenii pot co-începe, 
pot concepe, naºte, dându-se unul altuia, ºi fecare lui 
însuºi.

Într-o naºtere - cel mai mare, cuprinzãtor simbol al 
omenirii - nu existã „celãlalt”. Ton ºi totodatã polifonie 
de sensuri, unui simbol nu i se poate atribui un sens 
strãin, în el nu poate intra vreun sens pe care el, 
simbolul, sã nu-l fi conþinut deja. Cu aura întregului-
omului, simbolul nu e sumã obþinutã prin comparare-
competiþie mai mult sau mai puþin belicoasã, ci 
sublimare-asumare, de felul metaforei. Chestiune de 
bun simþ, într-o sãrbãtoare - ca în zvâcnirea inimii 
divinitãþii supreme - oricine e bineprimit, este la el 
acasã, om-om.

Dincolo de sãlbãticie ºi canibalism, istoria e un act de 
culturã, e naºtere. Între ei, oamenii s-au bãtut în fel de 
fel de arme, cu fel de fel de arme, dar nu se bat între ei 
cu sãrbãtorile lor, cu istoriile lor, cum nu se bat între ei 
cu stãrile intim-cosmice, simbolice, de felul conceperii, 
naºterii. Cu totul important se aratã faptul cât de 
asemãnãtoare ne sunt poveºtile, basmele, cum nevãzut 
ºi profund îºi aratã ele faþa, însuºi chipul, ca nou-nãscut. 
Cu „bunul simþ divin al naºterii” ºtii cã în orice 
sãrbãtoare te poþi naºte ca om din nou, cu aceeaºi ºi 
deopotrivã cu o nouã naºtere. ªi-i de înþeles: omul nu se 
naºte prin comparaþie între pãrinþi evident diferiþi (spre 
a fi „de lângã” tine, un ins), ci se naºte prin sublimarea, 
de felul principiului, a comparaþiei-diferitului în 
metaforã (spre a fi „din” tine însuþi). ªi nu existã primul, 
al doilea… nãscut, cãci în cea mai adevãratã-personalã 
poveste mama fiecãruia dintre noi e fecioarã, una.

la vreme ºi la nevreme
30. Pãrerea realitãþii între 
sãlbãticie ºi sãrbãtoare

Marinicã POPESCU

Noiembrie 2011
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ut pictura poesis

„Dintre toate oraºele, Iaºul este cel mai românesc... 
Iaºul are nevoie sã fie ocrotit mai mult decât sistematizat, 
cãci sistematizat a fost de istorie... Am emis de mai multe 
ori pãrerea cã Iaºul în întregimea lui ar trebui decretat 
monument istoric, pãzit ºi îngrijit ca atare.” 

(G. M. Cantacuzino)

Într-adevãr, Iaºii (alãturi de 
Bacãu ºi Cernãuþi) ºi-au 
aniversat de curând ºase secole 
de existenþã documentarã 
atestatã (2008), încât retipãrirea 
lucrãrii de referinþã IAªII 
VECHILOR ZIDIRI pânã la 
1821 (ediþia a II-a, revãzutã)*, 
datoratã domnilor profesori Dan 
Bãdãrãu ºi Ioan Caproºu este 
întru totul binevenitã, iar 
posibilitatea desemnãrii Iaºilor 
drept capitalã europeanã a 
culturii în 2020 ar consfinþi 
(încununa) reputaþia unui oraº 
cu vechi tradiþii culturale. 
Constatãm, prin urmare, cã Iaºii 
au un document ce le atestã existenþa (1408), mai vechi cu câteva 
decenii decât Bucureºtii, atestaþi în timpul lui Vlad Þepeº, 1459. 
Structuratã în trei pãrþi (I Oraºul Iaºi - de la începuturi pânã la 
stabilirea aici a reºedinþei domneºti principale, II Oraºul Iaºi – 
de la stabilirea aici a reºedinþei domneºti principale pânã la 
începutul regimului fanariot 1564 – 1711, III Oraºul Iaºi în 
epoca fanariotã 1711 – 1821), ºi o listã a fotocopiilor, cu subsoluri 
de pagini burduºite de note suplimentare, trimiteri la acte, 
documente, autori, încât lectura solicitã ºi þine spiritul încordat, 
permanent satisfãcut de ineditul ºi valoarea informaþiilor, la care 
se adaugã stilul sobru, ºtiinþific, fãrã pedanterii de prisos ale 
autorilor. Aceastã ediþie a doua este precedatã de un Cuvânt 
înainte ºi o prezentare (În loc introducere) ce aparþin dlui. prof. 
Ioan Caproºu, singurul autor rãmas în viaþã, Dan Bãdãrãu, 
stingându-se în 1968, nu apucase sã vadã nici prima ediþie din 
1974. Scrie deci dl. prof. Ioan Caproºu: „Aceastã carte îºi are 
începutul în nedezminþita dragoste pentru Iaºi a regretatului 
profesor Dan Bãdãrãu, care, dupã îndelungi ºi amãnunþite 
cercetãri asupra monumentelor ieºene, avea gata în 1956 o istorie 
– pânã în anul 1800 – a vechilor zidiri ale Iaºilor... Autorii nu au 
intenþionat sã scrie o istorie a Iaºilor, ci doar sã întreprindã o 
temeinicã cercetare de ansamblu asupra vechilor zidiri ale 
acestui oraº care, din pãcate, dupã aproape un veac ºi jumãtate 
de istoriografie modernã, continuã sã fie lipsit de o sintezã 
ºtiinþificã atât asupra istoriei cât ºi asupra monumentelor sale. 
Aceastã carte este, aºadar, cea dintâi prezentare ºtiinþificã 
dezvoltatã a vechilor zidiri ieºene în contextul evoluþiei 
economice, social – politice ºi culturale a capitalei Moldovei 
medievale, de pânã la 1821... Autorii s-au oprit cu cercetarea 
vechilor zidiri ieºene la 1821 nu pentru cã acest an ar reprezenta 
o datã hotãrâtoare în evoluþia acestora, ci pentru faptul cã o 
investigare temeinicã a perioadei urmãtoare necesitã încã timp; 
limita cronologicã finalã a lucrãrii reprezintã însã sfârºitul unei 
epoci, cea fanariotã, în care prefacerile în evoluþia vechilor zidiri 
ieºene, în special civile, au contribuit în bunã mãsurã la 
conturarea unei personalitãþi urbanistice a Iaºilor pe care alte 
oraºe moldovene sau muntene au pierdut-o demult” (pp. 7 – 8). În 
sfârºit, înainte de a trece la prezentarea cãrþii, am meditat la cele 
scrise de Nicolae Iorga: <... Sunt români care n-au fost niciodatã 
la Iaºi, deºi n-ar trebui sã fie nici unul, cãci cine n-a fost aici nu 
poate sã strãbatã cu înþelegerea foile celor mai frumoase cronici, 
nu se poate pãtrunde dupã cuviinþã de spiritul trecutului nostru 
care trãieºte în acest loc mai viu ºi mai bogat decât oriunde 
aiurea... În conºtiinþa lui naþionalã ar fi o lipsã dacã el n-ar fi 
vãzut oraºul care a fost ºi-ºi zice încã astãzi, cu mândrie, 
„Capitala Moldovei...”>. Evident, în calitate de absolvent al 
Universitãþii ieºene, am citit cu înfrigurare aceastã carte savantã, 
zicându-mi adesea pe parcursul lecturii ca o consolare a unei 
stãri de beatitudine pierdutã Et in Arcadia ego. Începem, prin 
urmare, prezentarea noastrã referindu-ne numai la anumite 
chestiuni din cuprinsul cãrþii, extrem de bogate în informaþii. 
Conform unor vechi uzanþe se face întâi o delimitare topograficã 
ºi geograficã a Iaºilor, oraº aºezat în extremitatea nord-esticã a 
Moldovei, la o rãspântie de drumuri comerciale, pe ºapte coline 
ca Roma, cu o climã de tip continental nordic, cu un subsol sãrac, 
însã populat din timpuri strãvechi (paleolitic). Începuturile 
oraºului denotã cã locuitorii se ocupau cu agricultura, creºterea 
vitelor, viticultura: „Geneza oraºului medieval este expresia 
maturizãrii unui proces social – economic în cursul cãruia 
meºteºugarii din obºtea sãteascã se desprind de agriculturã 
pentru a se stabili în centre care sã le înlesneascã într-o mai 
mare mãsurã practicarea meseriei” (p. 21). Sãpãturile arheologice 
au scos la ivealã aºezãri vechi (secolul XIV sau chiar XIII, din 6 
octombrie 1408 dateazã documentul prin care Alexandru cel Bun 
acordã un privilegiu comercial negustorilor lioveni, deºi existã 
temerea cã aceastã datã va fi devansatã dacã se vor descoperi 
documentele duse în Polonia în 1686, la retragerea lui Ioan 
Sobieski, p. 23). Multã cernealã a curs în jurul numelui oraºului – 
Iaºi – denumire nerezolvatã satisfãcãtor, deºi s-au emis diferite 
ipoteze – „pentru care investigaþia ºtiinþificã nu poate fi 
consideratã încheiatã”, p. 6 –, începând cu Marcus Bandinus 
(secolul XVII), care socotea cã oraºul fusese întemeiat de vãcarul 
Iasciu (diminutiv polonez pentru Ioan), Cantemir considerã cã 
Iasciu fusese morar. Alte ipoteze: numele provine de la un iaz, 
de la un scut, de la un copac. Apoi, sunt citate preocupãrile ºcolii 
latiniste, descoperirile din Croaþia, ipoteze infirmate dupã cum 
nici acelea care aratã cã Iaºii derivã de la Yaszii cumani, iaºii 
alani, iasoni (iaszigii), strãmoºi ai ungurilor, dar care nu s-au 
impus, deºi au fost susþinute de cercetãtori strãini ºi români. În 
sfârºit, Gh. Ghibãnescu este autorul unei ipoteze singulare: 
numele oraºului Iaºi derivã de la cuvântul slavon iasas (frasin), 
numele fiind dat de slavi. Încercarea de a deriva numele oraºului 
de la numele de persoanã Iaº (hipocoristic al lui Ioan sau Iacob 

este respinsã de C. Cihodaru chiar dacã ipoteza fusese susþinutã 
ºi de Constantin C. Giurescu). Se mai menþioneazã cã alanii 
refugiaþi în Ungaria erau numiþi jiasz, buni arcaºi, denumirea 
extinzându-se asupra celor care confecþionau arcuri – nume 
extins asupra arcaºilor români de la sudul ºi rãsãritul 
Transilvaniei: „Existenþa în centrul de atunci al Iaºilor a 
mahalalei Arcãria ar constitui, dupã C. Cihodaru, o dovadã cã 
Iaºii s-au putut numi astfel de la arcaºii stabiliþi aici în a doua 
jumãtate a secolului al XIV-lea” (pp. 27 – 28). Mahalaua Arcãriei 
era învecinatã cu Armenimea, iar în urmãtoarele decenii sosiserã 
la Iaºi români din Transilvania (toponimicul ªorogari), iar de la 
unguri denumirile de Þicãu, Copou, Ciurchi. Concluzia lui 
Nicolae Iorga: oraºul Iaºi „este o creaþie organicã a vechii 
Moldove, care ea însãºi este o creaþie a poporului românesc”, 
însã „unele articulaþii ale acestui proces nu pot fi socotite 
definitiv lãmurite” (p. 29). Treptat oraºul începe sã se dezvolte, 
apar uliþele, în 1424 oraºul este menþionat a doua oarã de 
cavalerul bavarez Schiltberger, iar de la 8 octombrie 1434 dateazã 
întâia menþiune a curþii domneºti din Iaºi, deºi este mai veche (p. 
31, nota 10). Se practica agricultura, meºteºugurile (meºteºugari 
solicitaþi din Transilvania), comerþul, tinerii ieºeni frecventau 
Universitatea din Cracovia, oraºul Iaºi este condus de un ºoltuz ºi 
12 pârgari, în fine, curtea domneascã se stabileºte la Iaºi, apar 
edificiile religioase (Biserica Sfântul Nicolae Domnesc ziditã între 
1491 – 92 de ªtefan cel Mare este printre cele mai vechi: „Este 
sigur cã de când existã curtea din Iaºi, cu casa domneascã, de 
atunci existã ºi biserica în preajma curþii, deoarece curte 
domneascã sau chiar boiereascã fãrã bisericã nu se poate 
concepe”, p. 45). Periodic au suferit de pe urma incendiilor din 
1725, 1753, 1784. În secolul al XVI-lea i s-a mai adãugat un 
pridvor ºi o clopotniþã. Dacã regii francezi erau încoronaþi la 
catedrala din Reims, domnii Moldovei, cu excepþii, de la Despot 
Vodã la Cuza au fost miruiþi în aceastã bisericã (p. 49), deºi 
Gheorghe Curinschi în Monumentele de arhitecturã din Iaºi 
(Ed. Meridiane, 1967, p. 20) scrie cã ungerea domnilor moldoveni 
a început cu Alexandru Lãpuºneanu. În 1884 (1888) a fost 
restauratã de Lecomte de Nouÿ. O numeroasã colonie de armeni 
se stabileºte la Iaºi în secolul XIV, clãdindu-ºi o bisericã în 1395, 
datã amplu disputatã. Partea a doua începe cu stabilirea capitalei 
Moldovei la Iaºi nu de cãtre Lãpuºneanu. Se observã astfel cã 
importanþa Sucevei scade încã din timpul lui ªtefan cel Mare, iar 
între 1495 – 1564 actele erau emise de la Vaslui, Huºi, Hârlãu, 
Iaºi: „Esenþa fenomenului care s-a produs odatã cu cea de a doua 
domnie a lui Alexandru Lãpuºneanu constã în trecerea Iaºilor pe 
primul plan în rândul reºedinþelor domneºti, Suceava rãmânând 
reºedinþã secundarã...” (p. 55). Însã, pânã în secolul al XVII-lea 
preferinþele pentru o reºedinþã sau alta erau în funcþie de relaþiile 
cu Turcia sau Polonia: „Aºadar, Iaºii devin capitalã a Moldovei, 
în accepþiunea modernã a acestui cuvânt, dupã mijlocul secolului 
al XVII-lea odatã cu pãrãsirea definitivã de cãtre domnie a 
sistemului reºedinþelor” (p. 56). Agricultura, meºteºugurile iau 
avânt, boierii, dregãtorii, negustorii se stabilesc la Iaºi, uliþele se 
extind dupã profesii ºi bresle: „Activitatea meºteºugãreascã din 
Iaºi, evoluând mai timid în ultimele decenii ale secolului al XVI-
lea ºi primele ale celui urmãtor, cunoaºte o amplã dezvoltare 
începând din a doua treime a acestui veac” (p. 71). Pe un 
document din 20 octombrie 1602 (ºoltuz era Gligorcea) „apare 
pentru prima datã pecetea târgului având ca simbol un patruped 
care, în comparaþie cu reprezentãrile de pe peceþile altor oraºe, 
este destul de rudimentar stilizat” (p. 79). În ceea ce priveºte 
regimul fiscal se observã continua înãsprire, fapt ce duce la 
emigrarea masivã a meºteºugarilor ºi a negustorilor. Populaþia 
oraºului foarte eterogenã era dominatã de români. S-au fãcut de 
cãtre cãlãtorii strãini multe estimãri ale numãrului de case ºi 
locuitori. Apa era adusã cu sacaua, uliþele erau podite înainte de 
1653, oraºul se extinde continuu. Vasile Lupu inaugureazã o 
ºcoalã domneascã, zideºte Trei Ierarhi (1639), apoi discuþia în 
jurul Bisericii Albe (Mitropolia Veche) ºi a zidirii Mitropoliei 
aduce o clarificare. Trei Ierarhi a fost restauratã de acelaºi 
Lecomte de Nouÿ între 1880 – 1890, despre care Gheorghe 
Curinschi scrie: „Cert este cã el a adus arhitecturii monumentului 
modificãri nepermise... Dintr-un inventar vechi rezultã cã 
Lecomte de Nouÿ < a luat la Paris... ornicul vechi din turn, 
icoana Sfinþilor Trei Ierarhi din aur ºi pietre scumpe ºi un 
policandru având marca lui Vasile vodã>” (op. cit. pp. 32 – 33). 
De-a lungul secolelor, Iaºii au fost vizitaþi de diverºi cãlãtori 
strãini care au rãmas impresionaþi de mãrimea oraºului, de lipsa 
zidurilor, de bisericile frumoase. Asupra Iaºilor se abat adesea 
invaziile strãine, în special, tãtãrãºti: „Prima calamitate de acest 
fel a cunoscut-o oraºul în 1574 când, dupã uciderea lui Ion vodã, 
întreaga þarã a fost atât de cumplit devastatã încât regiuni 
întinse din ea erau pustii ºi dupã un secol... Din visteria Curþii 
domneºti au fost luate de tãtari pânã ºi documentele... 
Dezastruoasa devastare a Moldovei din 1574 a fost urmatã de o 
iarnã foarte grea însoþitã de o foamete generalã în 1575, aºa 
încât solul polonez Tarnowski mergând spre Constantinopol 
evitã trecerea prin Moldova” (pp. 99 – 100). Foametea s-a resimþit 
ºi în timpul lui ªtefãniþã Lupu (Papurã vodã), apoi, în timpul lui 
Dumitraºcu Cantacuzino: „În urma acestui cumplit flagel, 
menþionat în izvoare ºi dupã aproape un secol, situaþia þãrii 
devenise catastrofalã, aºa încât Constantin Cantemir 
împrumutând pentru nevoile domniei 15000 de lei de la Iordache 
Ruset, nu a putut restitui decât 3000, pentru restul de bani 
dându-i sate” (p. 101). Au urmat epidemiile ºi incendiile: arderea 
oraºului în 1577, 1593, 1650, 1686: „Alte incendii vor afecta oraºul 
ºi în deceniile urmãtoare pentru ca în epoca fanariotã el sã fie 
de-a dreptul devastat, uneori, de focuri nimicitoare” (p. 102). 
Astfel de calamitãþi – incendii, incursiuni de oºti strãine, epidemii 
s-au abãtut frecvent ºi asupra Bucureºtilor, încât e de admirat 
tenacitatea oamenilor locului de a-ºi reface capitalele. Odatã cu 
Vasile Lupu, Iaºii devin un focar de culturã: „Din aceastã vreme, 
Iaºii nu vor mai înceta de a se afirma ca principalul centru al 
culturii moldoveneºti ºi, pânã în zilele noastre, cultura ieºeanã 
va juca un rol de prim rang în istoria poporului român” (p. 102). 
Vasile Lupu inaugureazã cu ajutorul lui Petru Movilã o ºcoalã 
domneascã pe lângã Trei Ierarhi, apoi, o tipografie. În afara 
acestei ºcoli despre care nu se ºtie anul înfiinþãrii, la Iaºi mai 
funcþionase o ºcoalã deschisã de iezuiþi ºi o ºcoalã evreiascã în 
mahalaua Curelari. Acum, îºi desfãºoarã activitatea mitropoliþii 
Dosoftei ºi Varlaam, cronicarii Eustratie, Grigore Ureche, Miron 
Costin, Nicolae Costin, Nicolae Milescu Spãtarul (Radu ªtefan 
Vergatti publicã în 1998 monografia „Nicolae Spãtarul Milescu. 

restituiri
Iaºii vechilor zidiri

Ionel SAVITESCU

Viaþa, cãlãtoriile, opera”). Însã, ce este surprinzãtor e faptul cã 
Alexandru Dobrescu îl denunþã pe Milescu ca plagiator în 
volumul Corsarii minþii. Istoria ilustratã a plagiatului la 
români, I, 2007, autorul revenind în România Literarã 45 / 16 
noiembrie 2007 – Realitate ºi bibliografie, o replicã datã Danielei 
Dumbravã (Universitatea din Florenþa), care în România Literarã 
41 / 19 octombrie 2007 (Nicolae Milescu nu a plagiat) fãcea 
demonstraþia unei învinuiri nedrepte. Descrierea caselor boiereºti 
(construcþia, interioarele, mobila, dependinþele), a Curþii 
domneºti, apartamentul domnului, al doamnei, ceremonialul, 
dependenþa de Înalta Poartã, umilirea domnilor de cãtre sultan, 
dar în interiorul þãrii domnii se purtau ca niºte autocraþi, erau 
temuþi, judecãþile, primirea solilor apoi mazilirea intempestivã, 
totul contribuia la conturarea unei stãri efemere a vieþii, de la care 
boierii ºi domnul cãutau sã smulgã ultimele momente de 
beatitudine. Partea a doua se încheie cu prezentarea edificiilor 
religioase – Galata, Hlincea, Aroneanu, Sfântul Sava, Trei Ierarhi, 
Golia, Cetãþuia – prilej de expunere detaliatã a unor consideraþii 
de ordin istoric, arhitectonic, pictural, încât lectura este o 
continuã delectare: „Toate aceste edificii, destul de deosebite 
între ele, prezintã elemente interesante pentru istoria arhitecturii 
moldoveneºti din aceastã perioadã, dar în cele ce urmeazã nu ne 
putem permite cercetãri care depãºesc cadrul unei prezentãri 
succinte ºi foarte generale cu privire la Iaºi, ci ne vom limita la 
analiza celor mai importante” (p. 130). În sfârºit, partea a III-a 
este consacratã epocii fanariote (1711 – 1821), epocã începutã atât 
în Moldova (1711), cât ºi în Muntenia (1716), prin acelaºi 
domnitor Nicolae Mavrocordat. În pofida anatemei, care s-a pus 
asupra epocii ºi a domnitorilor, au existat ºi domni fanarioþi care 
au încercat cu succes ameliorarea stãrii lucrurilor din þãrile 
cârmuite, contribuind la dezvoltarea învãþãmântului, emit coduri 
de legi, se implicã în unele proiecte edilitare care sã uºureze viaþa 
oamenilor, încât prestaþia multora a rãmas memorabilã. Aceastã 
parte a treia este împãrþitã în trei capitole: Dezvoltarea 
economicã, socialã ºi culturalã, Arhitectura civilã ºi Edificiile 
religioase. Oraºul cunoaºte astfel o continuã extindere prin 
stabilirea la Iaºi a meseriaºilor, a comercianþilor ºi negustorilor 
sosiþi de pe alte meleaguri, încât aprecierile cãlãtorilor strãini 
asupra numãrului de case existente în Iaºi ºi a locuitorilor diferã. 
La fel ºi aprecierile despre înfãþiºarea oraºului: casele boierilor se 
disting prin rafinament ºi bunã întreþinere, ce contrasteazã cu 
locuinþele oamenilor de rând, mizere, în genere, ºi sumar 
mobilate: „În ansamblul ei, cu excepþia unor curþi boiereºti, 
aglomeraþia ieºeanã rãmâne pânã la sfârºitul evului mediu 
sãrãcãcioasã ºi insalubrã. Casele sunt de nuiele, joase, adesea 
compuse dintr-o singurã încãpere ºi o tindã ºi sunt învelite cu 
stuf sau uneori cu ºindrilã, aceasta din urmã mãrind la vânzare 
valoarea imobilului, fapt pentru care se ºi menþioneazã în acte în 
chip deosebit” (p. 275). Oraºul era terorizat de invazii, incendii, 
epidemii ºi foamete, care fãceau ravagii, iar sãnãtatea publicã era 
periclitatã. Împrejurimile frumoase ale oraºului – vii, livezi, 
pãduri – sunt apreciate de medicul Andreas Wolf. Apare plãcerea 
plimbãrilor prin împrejurimi, se ridicã case, foiºoare (chiar dacã 
nu ca acela al lui Mavrogheni de la Bucureºti, unde se ducea într-
o caleaºcã trasã de patru cerbi sã-ºi bea cafeaua), unde boierimea 
se retrãgea pentru destindere ºi desfãtare. O problemã greu de 
rezolvat la Iaºi ca ºi la Bucureºti, de altfel, a fost problema apei ºi 
a bãilor publice. Dacã ne întoarcem în timp, vom constata cã 
romanii sub influenþã greacã au adoptat cultul corpului îngrijit, 
astfel cã, bãile publice (termele) sunt o expresie a generozitãþii 
imperiale, fiind denumite ºi „vilele plebei” (a se vedea în acest 
sens Pierre Grimal „Civilizaþia romanã”, 1973 ºi Jérome 
Carcopino „Viaþa cotidianã la Roma la apogeul imperiului”, 
1979). La Iaºi ºi la Bucureºti apa se aducea cu sacaua ºi se vindea 
cu cofa. La Iaºi au existat trei bãi (Andreas Wolf) aflate în 
folosinþa domnului (ºi a familiei sale), alta la Beilic, în folosinþa 
oaspeþilor turci, în absenþã fiind utilizatã ºi de alte persoane, ºi o 
a treia pentru uzul boierilor ºi al clerului. Constantin C. Giurescu 
în Istoria Bucureºtilor (ediþia a III-a, Ed. Vremea, 2009, p. 548) 
scrie despre existenþa unor bãi publice în Bucureºti în secolul al 
XVI-lea: „În preþul bãii, modic, se cuprindeau ºi ciubucul ºi 
dulceaþa sau ºerbetul înainte de odihnã”. Dacã ºcoala domneascã 
fusese înfiinþatã de Vasile Lupu, domnii care l-au urmat: Grigore 
Ghica, Scarlat Ghica, Constantin Racoviþã dau hrisoave de 
menþinere a ºcolilor ajunse la un moment dat la patru: elineascã, 
greceascã, slavoneascã, româneascã (p. 299). Carte învãþau, în 
special, fiii de boieri, care aveau în secolul al XVIII-lea dascãli în 
propriile familii, iar fetele cu puþine excepþii (Antimia, fiica lui 
Grigore Ureche, Dafina, soþia lui Istrate Dabija) nu ºtiau carte. 
Spre sfârºitul secolului al XVIII-lea apare primul periodic ieºean 
Courrier de Moldavie, în românã ºi francezã, hebdomadar 
apãrut în cinci numere, în timpul ºederii lui Potemkin la Iaºi. 
Acesta proiectase ºi tipãrirea (poate traducerea) în Iaºi a unei 
ediþii Tacit (p. 351, nota 98). În fine, evoluþia arhitecturii, 
construcþia unor palate cu scãri interioare, bolþi pentru trãsuri, 
Beilicul sporesc atracþia oraºului. Beilicul rãmâne celebru ºi prin 
aceea cã, în interiorul sãu a fost asasinat, la ordinul sultanului, 
domnul Moldovei, Grigore Ghica bãnuit cã întreþine relaþii cu 
Rusia (p. 337). În „Casa cu Arcade” („Numitã fãrã temei < Casa 
Dosoftei >, deoarece nu existã nici o menþiune în izvoare cã ea ar 
fi adãpostit tipografia mitropolitului Dosoftei,...”, p. 352) este 
rezolvatã problema Casei Dosoftei, care n-ar fi aparþinut 
acestuia, ci „fiind fãcutã de un negustor, nu a trezit nici un ecou 
în izvoarele vremii... Clãdirea, deosebit de interesantã ca stil, 
este ultima rãmasã dintr-un ºir de dugheni ce au existat altã 
datã în mahalaua negustoreascã a Sfintei Vineri; este o 
construcþie aproape cubicã, tãiatã în arcade la partea ei frontalã, 
ºi se apropie ca stil de dughenile ce se vãd ºi astãzi la 
Constantinopol, în cartierele cu specific turcesc, dar ºi în alte 
pãrþi în regiunile din preajma Mãrii Negre, ca de pildã, la Cutais 
în Georgia;” (p. 353). Erudita carte se încheie cu Edificiile 
religioase în care se fac descrieri în profunzime a altor câteva 
lãcaºe de cult (Mânãstirea Frumoasa, bisericile Sfinþii Teodori, 
Curelari, Talpalari, bisericile de influenþã rusã: Sfântul 
Haralambie, Sfântul Spiridon ºi biserica Banu), încheindu-se cu 
prezentarea Sinagorii Mari. În concluzie, o lucrare de referinþã, 
plinã de învãþãminte, care se parcurge realmente cu folos, dar ºi 
cu regretul cã sã opreºte la 1821.

* DAN BÃDÃRÃU IOAN CAPROªU  IAªII VECHILOR ZIDIRI 
pânã la 1821, ediþia a II-a, revãzutã, Casa Editorialã Demiurg, Iaºi, 2007.
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arheologia spiritului

 „...ci toate le-ai rînduit cu mãsurã, cu numãr ºi cu cumpãnã”
Cartea Înþelepciunii lui Solomon 11, 20 

Speculaþiile asupra numerelor ºi cunoaºterea calitãþilor 
lor simbolice sînt aspecte marcante ale esoterismului din 
timpuri strãvechi, primele mãrturii scrise datînd din epoca 
Egiptului faraonic. În Textele Piramidelor, proba „socotitului 
pe degete” este un moment esenþial al iniþierii în misterele 
celeilalte lumi. În faþa luntraºului, cãlãtorul trebuie sã facã 
dovada cunoaºterii mitice a numerelor; astfel el se identificã 
cu puterile divine ºi poate calcula preþul trecerii. Multe texte 
vechi ale Egiptului evocã o adevãratã metafizicã a 
numerelor pe care niciodatã nu le confundã cu cifrele: „Eu 
sînt Unul care devine Doi; eu sînt Doi care devine Patru 
care devine Opt ºi rãmîne Unul”, scrie pe un sarcofag al 
unui preot al lui Amon, din a XXII-a dinastie. Multe din 
textele vechi egiptene sînt imnuri închinate simbolicii 
numerelor: Unul se întrupeazã în Faraon, Trei este 
sinonimul gîndirii, al pantheonului organizat în triade, 
Patru este manifestarea provenitã din Unul, patru sînt 
primele forme ale creaþiei, patru sînt coloanele care susþin 
cerul, patru sînt punctele cardinale, ªapte este simbol al 
plenitudinii, numãr cu putere magicã, ºapte sînt camerele 
misterioase care permit accederea la lumina divinã, Opt este 
numãrul Ogdoadei, Nouã al Eneadei, iar Zece este sinteza.

Esoterismul occidental datoreazã o bunã parte a 
inspiraþiei sale figurii legendare a lui Pitagora, reformator 
religios, taumaturg, matematician ºi filosof, care nu de 
puþine ori a fost asemãnat unui ºaman oriental. În viziunea 
adepþilor sãi, Pitagora nu era om, ci avea o naturã 
intermediarã între cea divinã ºi cea umanã. Se spune cã 
fiind în drum spre Siria, Mnemarchos ºi Pythais, pãrinþii lui 
Pitagora s-au adresat Pitiei care le-a spus cã Pythais „va 
naºte un copil care îi va întrece în frumuseþe ºi înþelepciune 
pe toþi cei care au existat vreodatã ºi va aduce un foarte 
mare folos omenirii în privinþa tuturor aspectelor vieþii. (...) 
Nimeni nu ar putea însã nega, avînd în vedere naºterea ºi 
înþelepciunea sa atît de feluritã, cã sufletul lui Pitagora a fost 
trimis printre oameni din porunca lui Apollo, cãruia îi 
fusese mai înainte tovarãº sau de care fusese legat într-un 
alt fel încã ºi mai strîns. (...) Acesta, crescînd, a devenit mai 
frumos decît toþi tinerii despre care aflãm din istorie ºi chiar 
aidoma zeilor. (...) Cãuta desãvîrºirea prin venerarea 
divinitãþii, prin învãþãturã, printr-un regim de viaþã aparte, 
prin liniºtea sufleteascã, prin dominarea propriului trup” 
(Iamblichos, Viaþa lui Pitagora).

Un astfel de portret, la care pot fi adãugate ºi cele 
relatate de Apollonios ºi de Porfir, nu putea sã nu genereze 
ºi o aurã legendarã care l-a înconjurat pe filosof încã din 
timpul vieþii; i s-au atribuit diverse lucrãri ºi poeme orfice, 
printre ele celebrele Versuri de aur, deºi tot mai mulþi istorici 
ai filosofiei susþin astãzi cã Pitagora nu a scris nimic, 
amintitele versuri fiind o compilaþie tîrzie de la sfîrºitul 
antichitãþii. Dezavuarea scrisului are legãturã cu regula 
secretului care refuza orice devoalare în faþa lumii; pe de 
altã parte, confreria de la Crotona avea puncte comune cu 
orfismul prin iniþierile în rituri secrete, prin angajamentul 
de a pãstra tãcerea asupra doctrinelor revelate, prin credinþa 
în nemurirea sufletului, prin unele interdicþii alimentare 
care þineau de credinþa în posibilitatea reîncarnãrii într-un 
animal. Iniþierea pitagoreicã impunea reguli stricte; dupã o 
atentã examinare a familiei, educaþiei ºi caracterului 
postulantului, acesta era supus unei perioade de probã pe 
parcursul a trei ani; dacã era considerat demn  de a intra în 
confrerie, novicele era primit ca discipol exoteric, iar timp 
de cinci ani, în tãcere (echemitia) asculta lecþiile fãrã a-l putea 
vedea vreodatã pe Maestru care vorbea din spatele unui 
voal; la sfîrºitul acestor ani de încercãri fizice ºi morale, 
novicele devenea discipol esoteric ºi trecea de cealaltã parte 
a voalului, intra pe deplin în fraternitate.

Odatã admiºi în fraternitate, discipolii erau împãrþiþi în 
clase în funcþie de valoarea fiecãruia, „cãci nu era drept ca 
toþi sã se împãrtãºeascã în mod egal din aceleaºi învãþãturi 
de vreme ce nu erau identici ca naturã. De asemenea, nu era 
drept ca unii sã ia parte la toate expunerile cele mai alese, 
iar alþii la nimic”, scrie acelaºi Iamblichos. Astfel s-au 
constituit douã clase: acusmaticii, pitagoriºtii, îndrumaþi de 
Hippasos din Metapont, ºi matematicienii, pitagoreicii, care 
lucrau asupra cunoaºterii adevãrate, mathema, ºi care erau 
îndrumaþi de Maestru însuºi. Dimensiunea enigmaticã a 
învãþãturii orale a pitagoricienilor este inseparabilã de 
practica secretului, dupã cum separarea între ignorant ºi 
iniþiat traduce pe plan cotidian separarea între douã forme 
de limbaj, cel care se epuizeazã într-un sens imanent ºi cel 
care trimite la un sens mai înalt, transcendent. Filosoful 
francez contemporan Jean-François Mattéi considerã cã 
aceastã separare în inima limbajului ne îndreaptã cãtre o 
separare fundamentalã care afecteazã realitatea însãºi, între 
domeniul lucrurilor sesizabile prin simþuri ºi domeniul 
lucrurilor care þin de raþiune, ceea ce Platon va teoretiza în 
Republica sub denumirile de „loc vizibil” ºi „loc inteligibil”, 
ceea ce îl îndreptãþeºte pe Jean-François Mattéi sã afirme cã 
pitagorismul este „matricea întregii filosofii posibile”.

Trãsãtura originalã a pitagorismului este suveranitatea 
Numãrului, o mãrturie grãitoare în acest sens fiind ºi desele 

trimiteri la concepþia lui Piatgora asupra numerelor pe care 
le face Aristotel în Metafizica, sursa principalã asupra 
pitagorismului antic. Pitagoricienii au divizat numerele în 
impare ºi pare; primele erau limitate, finite ºi determinate, 
cele din urmã erau nelimitate, infinite ºi indeterminate. 
Pentru cã totul este numãr, devine posibil ca cele trei 
dimensiuni ale spaþiului sã aibã o structurã numericã finitã; 
pitagoricienii identificau 1 cu punctul, 2 cu linia dreaptã, 3 
cu suprafaþa, 4 cu volumul; adunate  (1+2+3+4=10), primele 
patru cifre constituie triunghiul sacru al Tetradei, sau 
Tetraktys, „sursa ºi rãdãcina naturii inepuizabile”. Fie 
numai ºi aceste succinte notaþii despre Pitagora ºi tot am 
înþelege de ce Aristotel, în lucrarea sa Despre filosofia lui 
Pitagora aminteºte disticþia pãstratã ca un secret însemnat de 
discipolii sãi: „dintre fiinþele raþionale unul este zeul, altul 
omul, iar cel de-al treilea se aseamãnã cu Pitagora”.

Enigma „numãrului nupþial”, din dialogul Republica de 
Platon, este considerat textul esoteric prin excelenþã al 
filosofiei antice. Pentru a stabili corespondenþa regimurilor 
politice ºi a temperamentelor umane, în debutul cãrþii a 
VIII-a, Socrate invitã Muzele sã spunã cum începu mai întîi 
vrajba. Buna cîrmuire a cetãþilor depindea, în opinia 
muzelor, de momentul fecunditãþii ºi sterilitãþii neamului 
omenesc. Iatã textul platonician: „Pentru o odraslã 
omeneascã, perioada este datã de primul /numãr/ unde 
creºterile dominã ºi sînt prevalente, ele luînd trei intervale ºi 
patru limite ale celor similare ºi celor lipsite de similitudine, 
ale celor ce cresc ºi scad, pe toate punîndu-le în evidenþã ca 
exprimabile ºi raþionale unele faþã de altele. Radicalul epitrit 
al acestora, cãsãtorit cu cinciul, oferã douã armonii, dacã e 
de trei ori mãrit; una, egalã, este mãritã de un numãr egal 
de ori, numãr ce este de tot atîtea ori suta; cealaltã, formatã 
din pãrþi egale sub un aspect, inegale sub altul, adicã o sutã 
de numere provenind de la diametrele raþionale ale 
cinciului, fiecare avînd lipsã o unitate, sau douã unitãþi, cînd 
provin de la diametre iraþionale; pe de altã parte, o sutã de 
cuburi ale treiului. Întreg acest nunmãr este geometric, fiind 
stãpîn pe aºa ceva – pe zãmislirea mai bunã ºi mai rea; 
numãr pe care, necunoscîndu-l, paznicii voºtri vor uni 
mirese ºi miri cînd nu trebuie. Atunci se vor naºte copii 
lipsiþi de o naturã bunã ºi de o soartã bunã. (...) Or, 
cîrmuitorii proveniþi dintre aceºtia nu vor fi îndeajuns de 
buni pãzitori spre a chibzui asupra raselor lui Hesiod, ca ºi 
alor voastre – cea de aur, de argint, de aramã ºi de fier”. 

Aspectul 
misterios al acestui 
numãr  a fascinat 
comentatorii de la 
Proclus pînã la 
Edmund Zeller, 
James Adam, Marc 
Denkinger sau A. 
Diès, care au încercat 
sã descopere, 
obscurum per obscuris, 
învãþãtura sa secretã 
care nu se limiteazã la 
domeniul decãderii 
cetãþii. Numãrul 
misterios personificat 
de Muze, stînjenind 
generaþii, trebuia sã 
permitã filosofilor sã 
asigure fundarea unei 
cetãþi drepte; neîndoielnic cã problema numãrului 
platonician este pasionantã, dar nu trebuie uitatã 
semnificaþia primitivã a mitului. Jean-François Mattéi revine 
la textul platonician nu pentru o nouã explicaþie 
matematicã, ci pentru o interpretare filosoficã unificatã care 
sã permitã descifrarea intenþiei lui Platon situînd-o în 
economia generalã a mitului. Trebuie cunoscutã legea care 
guverneazã fiecare perioadã a cãrei duratã variazã dupã 
timpul vieþii destinat fiecãrei specii. Generaþia zeilor este 
supusã „numãrului perfect”, spun Muzele, iar generaþia 
oamenilor este supusã „numãrului geometric”. 

Numerele ºi semnificaþiile lor spirituale au dat naºtere 
unor comentarii în care legenda ºi adevãrul se împletesc 
într-o încercare de a descifra aspecte neînþelese ale 
existenþei. Trei este un numãr fundamental, exprimînd 
ordinea intelectualã ºi spiritualã; în toate marile tradiþii 
religioase el exprimã perfecþiunea divinitãþii. Trei au fost 
magii care au adus Vestea cea Bunã; trei erau în mitologia 
greacã stãpînii universului: Zeus peste cer ºi pãmînt, 
Poseidon peste ocean, Hades peste infern; trei sînt virtuþile 
teologale (credinþã, iubire, milã); trei sînt elementele operei 
alchimice (sulf, mercur, sare); trei sînt fazele existenþei 
(naºtere, creºtere, moarte). „Triada are mai presus de toate 
numerele o frumuseþe ºi o splendoare aparte, în primul rînd 
fiindcã este prima care aduce la act potenþialitãþile monadei 
– caracterul nepereche, perfecþiunea, proporþionalitatea, 
unificarea, limita”, scrie Iamblichos în Teologia aritmeticii. 
Încã din antichitate numãrul trei a fost considerat drept 
întoarcerea la unitate, eflorescenþã a unitãþii, participînd la 
virtutea ei ºi exprimînd pacea ºi beatitudinea ei.

Numãrul cinci evocã un bogat simbolism esoteric ºi 
iniþiatic atît pentru ansamblul tradiþiei occidentale care 
coboarã pînã la Pitagora, cît ºi pentru celelalte culturi; cinci 
au fost cãrþile sacre care transmit revelaþia lui Dumnezeu ( 
Pentateuh sau Tora: Facerea, Ieºirea, Leviticul, Numerii, 
Deuteronomul); numãrul cinci joacã un rol important ca 
principiul al ordinii, este numãrul care reprezintã suma 

primului numãr par ºi a primului numãr impar; el este 
semn al unirii, este numãrul nupþial (pente gamos), numãr al 
centrului, armoniei ºi echilibrului. Sfînta Hildegarde din 
Bingen a dezvoltat o întreagã teorie a cifrei cinci ca simbol al 
omului, a manifestãrii plenare a omului ajuns la capãtul 
evoluþiei biologice ºi spirituale; omul este inscriptibil într-o 
pentagramã, elocvente fiind în acest sens celebrele 
reprezentãri grafice datorate lui Cornelius Agrippa von 
Nettesheim ºi lui Leonardo da Vinci. Pentada se bucura de 
o înaltã apreciere din partea filosofilor din vechime, 
mãrturie fiind ºi aceastã afirmaþie a lui Magillos: „Pentada 
este schimbare, luminã, lipsã de vrajbã: schimbare fiindcã 
preface tridimensionalitatea în identitatea sferei, fãcînd 
miºcare ciclicã ºi dînd naºtere la luminã – de aceea, aceasta 
este ºi luminã; ºi este lipsitã de vrajbã fiindcã îmbinã tot 
ceea ce înainte se afla în dezacord, ºi aduce laolaltã ºi 
împacã cele douã tipuri de numere”.     

Pentagrama, steaua în cinci colþuri, desemnatã ºi sub 
denumirea de pentacul, pentalfa sau steaua înflãcãratã este 
unul dintre simbolurile cifrei cinci despre care s-a scris 
foarte mult, mai ales cã este vorba despre semnul de 
recunoaºtere pe care îl foloseau membrii confreriei 
pitagoricienilor, signum Pythagoricum. Pentru Pitagora ºi 
elevii sãi, pentagrama era semnul sacru care simboliza 
armonia corpului ºi a sufletului; pentru gnostici, numãrul 
sacru era cinci corespunzãtor celor cinci elemente (lumina, 
aerul, vîntul, focul ºi apa); alchimiºtii vorbesc de chintesenþã 
(quinta essentia) cea care grupa cele patru elemente ale 
reprezentãrii antice a lumii (apã, foc, pãmînt, aer) care 
trebuia completate de un al cincilea element, o esenþã 
originalã, care exprima natura pur spiritualã a spiritului 
universului: „Acest al cincilea element, care încoroneazã 
domeniul elementar de aici de jos, era reprezentat în apã 
prin delfin, în aer prin vultur, în foc prin pheonix ºi pe 
pãmînt prin om. Acest element trebuia sã îmbrãþiºeze pe 
fiecare din celelalte elemente ºi în acelaºi timp sã se situeze 
dincolo de ele. Reprezentarea graficã a acestei concepþii a 
chintesenþei este pentaclul”, afirmã Hans Biedermann în 
Enciclopedia simbolurilor.     

Numãrul ºapte era venerat în antichitate ca unul al 
perfecþiunii, al încheierii ºi al reînnoirii ciclice; ºapte sînt 
zilele sãptãmînii, ºapte sînt treptele desãvîrºirii, ºapte sînt 
treptele cereºti, ºapte braþe are candelabrul biblic, ºapte este 
numãrul artelor liberale (gramatica, retorica, logica, 
aritmetica, geometria, muzica, astronomia), ºapte sînt 
cerurile unde stau cetele îngereºti, cîte ºapte stele compun 
Carul Mare ºi Carul Mic, ºapte este cifra Pleiadelor, ºapte 
ani a durat construcþia templului lui Solomon, ºapte preoþi 
cu ºapte trîmbiþe, în a ºaptea zi au dat ocol de ºapte ori 
cetãþii Ierihonului, ºapte sînt stelele care stau în dreapta 
Domnului, ºapte scrisori sînt trimise celor ºapte biserici 
vestind împlinirea vrerii lui Dumnezeu, ºapte fãclii de foc 
vestesc apocalipsa.  

S-a scris mult despre un numãr cunoscut mai puþin prin 
succesiunea de cifre ºi mai mult prin frumoasa sa denumire: 
numãrul de aur. Acest numãr corespunde la ceea ce 
geometrii numesc împãrþirea unei drepte în proporþie 
mijlocie ºi extremã, el stabilind un joc de relaþii în aºa fel 
încît cea mai micã parte a unei linii este în aceeaºi relaþie cu 
cea mai mare ca relaþia dintre cea mai amre ºi întreg. Din 
formula aritmeticã rezultã numãrul 1, 618033, echivalentul 
aproximativ al raportului între 3 ºi 5. Un autor de neocolit 
cînd se aminteºe numãrul de aur este Matila Ghyka, care 
scrie printre altele: „nu vom fi surprinºi sã redescoperim 
secþiunea de aur ca un raport esenþial ce guverneazã la fel 
de bine proporþiile liniare, plane sau solide în interiorul 
fiecãruia dintre aceste douã corpuri, ca ºi proporþiile care 
leagã între ele dodecaedrul ºi icosaedrul înscrise în aceeaºi 
sferã sau în acelaºi cub”. Numãrul de aur evocã echilibrul 
dintre a ºti, a simþi ºi a putea, este simbolul prescurtat al 
formei vii, al creºterii, este mãsura generalizatã. Pentru 
Kepler, divina proporþie sau secþiunea de aur era una din 
cele douã bijuterii ale geometriei pitagoreice, cealaltã fiind 
teorema despre pãtratul ipotenuzei. Într-o scrisoare a lui 
Paul Valèry cãtre Matila Ghyka, devenitã prefaþa ediþiei 
franceze a cãrþii, scriitorul francez îºi mãrturisea 
entuziasmul cã în sfîrºit apãrea o carte despre numãrul de 
aur: „Ce poem reprezintã analiza lui Phi! (...) Însã acest 
numãr nu trebuie utilizat orbeºte ºi brutal. Trebuie sã-l 
considerãm ca un instrument care nu se adapteazã abilitãþii 
ºi inteligenþei artistului. Din contra! El trebuie sã-l incite pe 
artist sã-ºi dezvolte calitãþi ºi aici este locul în care intervin 
proprietãþile atît de remarcabile ale Numãrului de aur al 
Dvs.” Primul capitol („De la numãr la armonie”) al 
Numãrului de aur are ca motto versurile lui Paul Valèry: 
„Fiice ale numerelor de aur,/Întãrie de legile cerului,/Peste 
noi cade ºi adoarme/Un Dumnezeu de culoarea mierii.” 
(Cîntarea coloanelor) 

Într-o butadã celebrã, filosoful Bertrand Russell spunea 
cã cel mai ciudat lucru referitor la ºtiinþa modernã este 
întoarcerea ei la pitagorism. Armonia sferelor, dragostea de 
frumos, cîntarea proporþiilor ºi echilibrului, armonia 
numerelor ºi a cosmosului, secþiunea de aur sînt ramurile 
falnicului copac sãdit de Maestrul din Samos. Dacã nu 
uitãm lecþia lui Pitagora,. atunci vom înþelege profunzimea 
spuselor unui arhitect antic: „Acolo unde trecãtorul nu vede 
decît o capelã elegantã...mi-am depus amintirea unei zile 
luminoase din viaþa mea. O dulce metamorfozã! Acest 
templu delicat, nimeni nu ºtie, este imaginea matematicã a 
unei fete din Corint...El îi reproduce cu fidelitate proporþiile 
particulare”.

Bogdan Mihai MANDACHE

Noiembrie 2011

Mistica, magia ºi mitologia 
numerelor
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în prejudecatã.
Gadamer va reproºa Iluminismului faptul cã a oferit 

prejudecãþii ºi autoritãþii tradiþiei conotaþii negative. 
Termenul de prejudecatã provine de la latinescul 
prejudicium ºi desemna o vãtãmare care era recunoscutã 
provizoriu pânã la pronunþarea instanþei asupra cazului, 
adicã responsabilul nu era încã determinat. Deci, înainte 
ca Iluminismul sã acorde prejudecãþii semnificaþia de 
prejudecatã neîntemeiatã, lipsitã de justificare raþionalã, ea 
era înþeleasã ca o judecatã preliminarã nedecisã alethic, 
cu o încredere limitatã ºi provizorie.

Mergând mai departe Gadamer nu acceptã opoziþia 
iluministã dintre raþiune ºi tradiþie. Dimpotrivã, el 
considerã cã tradiþia poate fi privitã ca sursã de 
prejudecãþi legitime. Filosoful german încearcã sã 
includã prejudecata în fenomenul înþelegerii ca element 
constitutiv pozitiv. Dupã pãrerea lui, prejudecãþile nu 
trebuie eliminate fãrã a fi testate întâi într-un cadru 
istoric mai larg. 

Radu Neculau vorbeºte despre trei paºi prin care are 
loc reabilitarea prejudecãþilor la Gadamer. În primul 
rând, „pre-judecata este analoagã înþelesului extern 
proiectat asupra percepþiei unui obiect întrucât 
reprezintã un Etwas(lucru) care încã nu a fost legitimat 
als Etwas(ca lucru) de totalitatea experinþei 
interpretative”. Dupã cum se observã Gadamer se 
bazeazã pe un vocabular heideggerian. El încearcã sã 
introducã semnul egalitãþii între noþiunea sa de 

Omul se aflã în permanentã interacþiune ºi 
experimentare a lumii, deci într-o continuã înþelegere. 
Ne raportãm la oameni, la obiecte, suntem eroii sau 
martorii unor evenimente, facem schimb de pãreri, 
întemeiem sau aderãm la diferite idei, altfel spus ne-am 
nãscut ºi trãim într-un univers hermeneutic faþã de care 
nu am putea fi niciodatã „închiºi” deoarece în interiorul 
lui ne-am constituit.

Teza care urmeazã a fi abordatã a luat naºtere sub 
amprenta a ceea ce unii au numit „fenomenul 
recunoaºterii celuilalt”. Aceastã nouã formã de 
universalism se contureazã la începutul secolului trecut 
când Europa îºi pierde statutul sãu de „centrul lumii 
civilizate”. Ea nu mai reprezintã sursa interpretãrilor 
eficiente, ci doar un pol dintre mai multe, într-un spaþiu 
de intercomunicare. Astfel, „fenomenul recunoaºterii 
celuilalt” vizeazã ºi alte pãrþi ale lumii, precum cea 
orientalã sau asiaticã.

Toate aceste consecinþe istorice genereazã o exigenþã 
la nivelul conºtiinþei. Este necesarã conºtientizarea 
faptului cã înþelegerea ºi interpretarea proprie nu se 
fundamenteazã pe un ansamblu de principii, ci 
reprezintã o dezvoltare ce provine din ceea ce îþi este 
transmis, din ceea ce îþi este dat ºi preluat pe parcursul 
acestei deveniri. Hans-Georg Gadamer în lucrarea 
Adevãr ºi Metodã pune în discuþie problema distanþei 
istorice ºi a istoriei efectelor afirmând „ 
comprehensiunea nu trebuie gânditã în primul rând ca 
acþiune a unei subiectivitãþi, cât ca o inserare într-un 
eveniment al tradiþiei în care se produce o mediere 
permanentã între trecut ºi prezent”. Filosoful german nu 
vede hermeneutica nici ca o metodã, nici ca o cãutare a 
unui set de reguli pentru a întemeia o metodã, pretenþia 
ei este de a determina  acel prealabil oricãrui procedeu 
metodologic. Acesta fiind ºi unul din motivele pentru 
care Gadamer îºi numeºte hermeneutica – filosoficã.

Problema distanþei temporale apare în momentul 
când se încearcã interpretare unui text din trecut, chiar 
dacã face parte dintr-o tradiþie familiarã sau complet 
strãinã. În aceastã situaþie se creeazã un raport între 
„ceea ce este strãin”(Fremdheit) orizontului nostru de 
interpretare ºi „ceea ce este familiar”(Zugehörigkeit).

Termenul de orizont este înþeles de Gadamer ca fiind 
„zarea ce cuprinde ºi împrejmuieºte tot ce este vizibil 
dintr-un anumit punct”. Conceptualizarea acestui 
termen se efectueazã atunci când îl aplicãm asupra 
conºtiinþei gânditoare, astfel, orizontul devine acea zare  
în care ne miºcãm ºi care se miºcã împreunã cu noi. Nu 
trebuie sã înþelegem în cazul acesta douã sau mai multe 
orizonturi detaºate, nu existã de fapt nici un orizont al 
prezentului în sine ºi nici o pluralitate de orizonturi 
istorice. Desigur cã orizontul prezent este diferit de cel 
trecut, însã dat fiiind continuitatea istoriei ºi 
posibilitatea prin intermediul tradiþiei de transmitere a 
prejudecãþilor, aceste diferenþe dispar fiind constituitã o 
continuitate nivelatorie. 

Astfel, în viziunea lui Gadamer, „comprehensiunea 
este întotdeauna un proces de fuzionare al unor 
prezumtive orizonturi existente pentru sine”. Altfel 
spus, comprehensiunea se realizeazã în cadrul unei 
conºtiinþe istorice, care reprezintã un singur orizont aflat 
în permanentã transformare ºi care cuprinde atât 
prezentul cât ºi trecutul.

Dat fiind faptul cã fuziunea orizonturilor reprezintã o 
concepþie care nu poate fi înþeleasã fãrã alþi termeni-
cheie, precum: istoricitate, distanþã temporalã, istoria 
efectelor, conºtiinþã istoricã; cercetarea mea va aborda 
pe fiecare în parte încercând sã le ofer o clarificare în 
baza orizontului meu de înþelegere ºi interpretare.

Oricât de mult ar tinde omul spre obiectivitatea 
istoricã el nu va putea ignora faptul cã subiectul 
cunoscãtor, istoricul care înþelege nu se aflã pur ºi 
simplu în faþa obiectului sãu, în faþa istoriei, ci face parte 
din aceeaºi miºcare a vieþii istorice.

Schleiermacher delimitând între interpretarea 
gramaticalã ºi interpretarea psihologicã , o duce pe cea 
din urmã pânã la extremã, presupunând o renunþare 
totalã la propriile prejudecãþi ºi presupoziþii pentru o 
înþelegere adecvatã. Practic, exigenþa care se doreºte în 
cazul de faþã este de o transpunere în subiectul respectiv. 
Nu ne intereseazã aici în ce mãsurã Schleiermacher 
credea în posibilitatea acestei transpuneri, relevant este 
cã atât la el, cât ºi la alþi exegeþi, se observã certitudinea 
existenþei unui sens unic al unei opere care poate fi 
descoperit prin reconstituirea demersului invers, pânã la 
intenþia autorului însuºi.

Aceastã problemã a prejudecãþilor apare o datã cu 
Iluminismul încercându-se formularea unor criterii 
obiective cu scopul de a elimina prejudecãþile. În scurt 
timp însã devine limpede absurditatea posibilitãþii 
renunþãrii totale la prejudecãþi, Iluminismul însuºi cade 
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ascensiunea lui Hitler ºi a Germaniei naziste, pagini 
absolut memorabile atât prin marea lor forþã de 
pãtrundere ºi prin actualitatea multora dintre predicþiile 
lor, cât ºi prin rafinamentul scriiturii.  Fiindcã, alãturi de 
o capacitatea de a decela esenþialul din povestea 
cotidianã, Octav Vorobchievici are,de partea sa, ºi o 
imensã culturã. Este de-a dreptul uimitor câte poate ºti 
acest jurnalist militar despre istoria ºi cultura Spaniei ºi 
cu câtã lejeritate se miºcã pe terenul alunecos al unor 
întâmplãri într-o ameþitoare cascadã.

 Având prilejul de a-i întâlni ºi de a-i putea observa 
de aproape pe Franco sau Salazar, el le compune acestora 
veritabile portrete morale. Iatã-l pe Franco, proorocind:” 
Existã o împãrãþie a Spaniei planetei… Cu aripile în 
lumina altor veacuri.”ªi, dupã ce a luat seama la îndolala 
ascunsã a interlocutorului:„ Credeþi cã arunc un slogan 
ieftin, menit sã dureze cât vacanþa unui sezon? Sunteþi 
ziarist.Reþineþi firul pe care vi-l ofer. Dezvoltaþi-l în 
articolele dumneavostrã. ªi cu braþul întins pe umãrul 
meu, ca o spadã ce oficia înnobilarea mea: Vã veþi face un 
nume în presa modialã”. În schimb, Salazar, dictatorul 
Portugaliei, este mai puþin retoric ºi mult mai precaut. 
Întrebat  asupra duratei rãzboiului care bãtea la uºã, 
acesta rãspunde sibilic: „Întrucât  mã priveºte, puneþi-mi 
întrebarea  peste … cinci ani! Adãugã, însã, imediat, cu 
proporþii egale de regret, ironie ºi convingere, în 
zâmbetul ce-i adia chipul: N-ar fi exclus sã mã gãsiþi într-
o capitalã depãrtatã.. sosit pentru sãrbãtorirea victoriei.” 

 Dar culmea artei sale o atinge autorul atunci când 
face un adevãrat „dosar de caz” mareºalului Petain, 
urmãrindu-i personajului drumul tragic scoborâtor de la 
eroul de la Marna la cel care a condus  guvernul 
colaboraþionist de la Vichy. Antologie sunt ºi paginile 
care reconstituie atmosfera zilei de 1 septembrie 1939, 
prima zi a celui de-al II-lea rãzboi mondial, o adevãratã 
panoramã în care în primul plan apare figura 
monstruoasã a lui Hitler.  

 Din vâltoarea acelor lupte ºi acelor încleºate vremuri, 
Octav Vorobchievici  gãseºte timp ºi putere sufleteascã sã 
scrie acest rãscolitor jurãmânt de credinþã pentru 
România: „ Þara mea,cãreia îi dãruisem sângele ºi viaþa 
nu era opera unei întâmplãri, unor tocmeli, ori semnãturi! 
Era rezultatul istoriei neamului, ºi drept plãtit cu inima, 
braþele ºi oasele îngropate, douã mii de ani, în pãmântul 
ei. Hotare nu îi erau borne convenþionale, ci îi fuseserã 
împlântate de sufletul nostru care le pietrificase. Ce cuie 
de cizme, ce ºenile de tancuri, ce aripi de avioane ar fi 
putut trece peste ele?”

 Din nefericire, alþii hotãrâserã pentru noi! Iar Octav 
Vorobchievci a trãit , pe rând si Dikatul de la Viena  ºi 
bãtãliile frontului ºi rãscrucea de la 23 august 1944. Cu 
cât dramatism, cu ce gânduri, cu  ce speranþe dar ºi cu ce 
dezamãgiri?- asta cu siguranþã vom afla din urmãtoarele 
volume ale memoriilor sale.

 (*) Octav Vorobchievici „Hotare ºi mãºti.  Vol1. Rãzboiul generalilor 
(Spania 1036- 1939)”Ediþie de Dumitru Preda. Cavalloti, 2011 

jurnal cu scriitori
Octav Vorobchievici, un ostaº al 
scrisului, aflat în recunoaºtere

ªerban CIONOFF

Pentru foarte mulþi, Octav Vorobchievici este un 
necunoscut. ªi, cu siguranþã, aºa ar fi rãmas, dacã acest 
împãtimit cãutãtor în colb de cronici care este  Dumitru 
Preda nu ar fi încredinþat tiparului manuscrisul(*) pe 
care, în toamna lui 1986, îl primise din mâinile bãtrânului 
oºtean, cu puþin timp înainte ca acesta sã porneascã pe 
drumul fãrã întoarcere. De fapt, nu este decât primul 
volum al unei ample lucrãri memorialistice despre o 
experienþã jurnalisticã ºi, într-un fel, poate ºi cumva 
diplomaticã, pe care a trãit-o autorul ei. ªi nu oricând ºi 
nici oriunde… 

 Douã vorbe, mai întâi, despre Octav Vorobchievici. 
Nãscut în 1896 la Bârlad, într-o familie de cãrturari ºi 
prelaþi bucovineni, el îmbrãþiºeazã cariera militarã, ia 
parte la bãtãlii de pe fronturile Rãzboiului întregirii 
naþionale, urcând treptele ierarhiei, aºa încât , la 31 de 
ani, în 1937, merge sã–ºi continue studiile la ªcoala 
Superioarã de Rãzboi de la Paris, pentru ca la 41 de ani sã 
fie trimis observator militar în Spania sfâºiatã de rãzboiul 
civil. Peste scurtã vreme este numit ataºat militar la 
Lisabona, pentru ca, în perioada 1  ianuarie- 30 august 
1940 sã îl aflãm  ataºat militar la Berlin. Revenit în þarã 
este, pe rând, comandant al Regimentului 54  Infanterie ºi 
al Brigãzii 8 Infanterie pe frontul de Rãsãrit. La 30 
noiembrie 1944  este pus, din oficiu,în poziþie de rezervã 
ºi, mai apoi, este târât în procese penru fapte pe care nu 
le sãvârºise. Recunoaºterea vine târziu ºi numai în parte. I 
se dovedeºte pânã la urmã nevinovãþia, iar, în 1968, i se 
conferã „Virtutea ostãºeascã” clasa I. Tot în aceeaºi 
vreme, unele lucrãri de istorie militarã îi menþioneazã 
numele ºi opera. Aºa îl va cunoaºte ºi Dumitru Preda pe 
care bãtrânul oºtean îl va primi, cu dragoste ºi cu 
încredere, în casa  lui de la Roºiorii de Vede. Octav 
Vorobchievici moare într-o zi de aprilie 1987, lãsând în 
urmã o valoroasã operã, parte din ea tipãritã doar pânã 
în 1937, cât mai ales o impresionantã moºtenire încã 
ineditã. Printre acestea se aflã ºi lucrãrile de 
memorialisticã a cãror publicare începe o datã cu 
„Rãzboiul generalilor(1936-1939)” primul volum din 
ciclul ”Hotare ºi mãºti”.

 Când Octav Vorobchievici vine în Spania, þara este 
sfâºiatã de un rãzboi sângeros. Un rãzboi cu mai multe 
fronturi, pe de o parte avem rãzboiul dus de trupele 
franchiste împotriva aºa zisei”guvernãri roºii”, iar pe de 
alta, rãzboiul din interiorul forþelor insurecþionale. 
Europa însãºi agoniza, dupã cum inspirat se exprimã 
observatorul militar deghizat în corespondent de presã. 
Ajuns pe pãmântul þãrii lui Don Quijote ºi a lui Sancho 
Panza, prospãtul corespondent de front fixeazã corect 
mizele luptei: „La început, foarte mulþi erau convinºi cã 
vârfurile  care- aºa cum se repetã- aleseserã pe Franco , 
încredinþate cã era cel mai uºor de înlãturat, aveau  sã 
înceapã, neîntârziat, lupta pentru putere.  Dar acesta ºi-a 
organizat pas cu pas dictatura.” 

 De fapt, Octav Vorobchievici dezvoltã o construcþie 
de o rarã profunzime analiticã. Cititorul, mai ales cititorul 
tânãr, va gãsi aici pagini substanþiale, cum ar fi ,de pildã, 
cele consacrate vinovãþiei Europei”pentru „pasivitatea 
încremenitã” cu care a privit, abstractã ºi abstrasã, 

prejudecatã ºi cea de proiect a lui Heidegger, 
prejudecata devenind acel înþeles provizoriu, proiectat, 
în aºteptarea confirmãrii.

În al doilea rând situaþia interpretului este 
determinantã pentru aceste înþelesuri proiectate, „actul 
de înþelegere este plasat într-un context hermeneutic 
delimitat de cele trei elemente ale interpretãrii, ºi anume 
de Vorhabe (deþinerea-prealabilã), Vorsicht (privire-
prealabilã) ºi Vorgriff (concepere-prealabilã)”. Proiecþiile 
care se realizeazã în planul viitorului izvorãsc dintr-o 
situaþie hermeneuticã proprie. „Este imposibil sã ne 
imaginãm un spaþiu gol, abstract al interpretãrii ... în 
care interpretul dispune de înþelesuri într-un mod 
arbitrar ºi în care înþelegerea funcþioneazã potrivit unei 
logici a idiosincrasicului absolut”.

Iar în al treilea rând „prejudecata se dovedeºte a fi 
un element esenþial al înþelegerii în mãsura în care 
focalizeazã aspecte diferite ale situaþiei hermeneutice 
într-o singurã dimensiune culturalã”. Aici sunt luate în 
considerare acele restricþii ºi constrângeri de ordin 
istoric ºi social care constituie o anumitã situaþie 
hermeneuticã ºi determinã anumite proiecþii ale 
înþelesurilor.

Trebuie clarificat în cazul lui Gadamer cã înþelegerea 
nu este un pur act intelectiv, ci ea angajeazã interpretul 
cu toatã tradiþia, istoricitatea, credinþele ºi lucrurile de 
care nu poate da seama.
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prin faza Bauhaus, Dada, suprarealistã ºi cubistã. Still 
întoarce spatele cu vehemenþã tuturor miºcãrilor artistice 
contemporane lui. „Acea imensã ironie - Expoziþia de 
Blazoane din 1913, aruncase peste noi concluzii sterile ºi 
combinate cu decadenþa europeanã." Asta era concluzia lui 
finalã. În locul acesteia, el cultivã un individualism 
neexploatat încã pânã la acea datã-o atitudine care "este, în 
felul ei, la fel de americanã ca ºi plãcinta cu mere."

Acesta este un mod de viaþã, o problemã de conºtiinþã.
"La naiba, nu e vorba numai de picturã; orice tâmpit 

poate pune culoare pe o pânzã".
Sill, nãscut în Dakota de Nord în 1904, studiazã la 

universitãþile Spokane ºi Washington State, obþinând un 
masterat în 1935, dupã care, timp de 6 ani lucreazã ca

profesor.
Lucrãrile reprezentative din prima perioadã a vieþii 

sale artistice, anticipeazã elementele abstracte prezente în 
opera sa de mai târziu: o siluetã verticalã ºi peisajul în 
mijlocul cãruia aceasta se aflã; dualitatea moralã 
simbolizatã de contrastul dintre Soare ºi Pãmânt, luminã ºi 
întuneric.

Still are un stil timpuriu "creator de minuni", 
asemãnãtor lui Rothko ºi Gottlieb, la care însã ajunge 
singur, fãrã nici o sursã de inspiraþie. În 1941, producþia sa 
artisticã este ciuntitã de rãzboi. În 1943 îºi reia activitatea 
artisticã printr-o expoziþie personalã la San Francisco, 
abandonând însã pentru totdeauna stilul simbolic. Face 
acest lucru cu o hotãrâre specificã lui, declarând: „Nu mã 
intereseazã semnele, simbolurile, ºi nici pictura cu trimiteri 
la literaturã. Acestea sunt apanajul ilustratorilor de carte ºi 
ale politicienilor disperaþi dupã adepþi."

Stil inventeazã un format special al lucrãrii, pe care îl 

menþine pânã la sfârºitul carierei. În „Tablou 1948-D", 
"1951 Galben" si "Tablou 1951" , se observã o paletã de 
culori brãzdatã de linii verticale întrerupte, cu aspect de 
flacãrã. La un moment dat, Lawrence Alloway observa: 
"Designurile lui Still se aseamãnã cu o hartã...care se 
întoarce într-o realitate substanþialã. Nu sunt chei spre alte 
locuri, ci locuri în sine".

Deºi o metaforã folositoare, referirea la peisaj nu 
trebuie înþeleasã "mot a mot". "Faptul cã am crescut în 
preerie n-are nimic de-a face cu tablourile mele ºi nici cu 
ceea ce oamenii cred cã vãd în ele", spune Still într-un 
interviu. "Eu mã pictez numai pe mine, nu ºi natura."

În anii '40 îºi reduce cromatica, la început genialã: 
câmpurile îi devin negre, sau de un vineþiu opac. Formele 
sau distorsiunile pitoreºti care pânã acum apãreau în 
mijlocul tabloului, încep a fi împinse spre margini. Mai 
târziu, în anii '50, îºi face apariþia un lirism neaºteptat, iar 
în lucrãri ca "Tablou 1958", culorile sunt mult mai 
încântãtoare decât înainte.

Still, ca ºi Newman, are un simþ artistic foarte elevat. 
Scopul sãu e sã purifice actiunea de a picta, în aºa fel încât 
aceasta sã se transceadã pe sine însãºi, devenind o expresie 
auto-suficientã a sublimului. Odatã compara artistul cu un 
cãlãtor care merge prin deºert ajunge pe un platou înalt:

"Atunci când n-a mai fost stãpânitã de legile fricii, 
imaginea a devenit una cu Viziunea. Iar Acþiunea, 
intrinsecã ºi absolutã, a devenit Înþelesul Sãu ºi purtãtoarea 
pasiunii Sale.

Aliaþi ºi succesori

Ad Reinhardt poate fi vãzut ca ºi exponent temporar 
al ºcolii New Yorkeze. În adâncul sufletului sãu se opune 

expresionismului abstract; prezentul ºi infinitul îi sunt 
deopotrivã strãine. Claritatea hieraticã a formelor estice de 
exprimare este mai aproape de felul sãu de a gândi ºi 
viseazã la tabloul ideal, care ar fi, pentru el "ca imaginea 
lui Budha, fãrã de suflare, atemporalã, fãrã de stil, fãrã de 
viaþã, fãrã de moarte, fãrã de sfârºit. ÎI admirã pe 
Mondrian, respinge suprarealismul ºi ignorã caligrafia: 
„Nicãieri în lume nu s-a demonstrat mai clar decât în Asia 
faptul cã, ceva iraþional, momentan, spontan, inconºtient, 
primitiv expresionist, accidental sau informal, se poate 
numi artã serioasã." timp îºi deschide încã o ºcoalã de 
Arte la New York.

Cele mai bune tablouri ale lui Hofmann însumeazã 
majoritatea realizãrilor artistice din prima jumãtate a 
secolului XX în contextul unui stil propriu. Credinþa sa 
este cã: "exprimarea creativã este transformarea 
conceptelor interioare în forme rezultate din îmbinarea 
dintre aceste sentimente intuitive si formele de expresie 
artisticã, într-o unitate a spiritului ºi formei". În viziunea 
sa, "tabloul prinde formã din culoare", iar scopul sãu, atât 
creativ cât ºi pedagogic este sintetizarea structurii cubiste 
cu o paletã Fauvistã. (Clement Greenberg susþine cã „poþi 
afla mai multe despre culoarea lui Matisse de la Hofman 
decât de laMatisse însuºi".)

Între 1936 ºi 1941, Hofmann picteazã într-un stil semi-
abstract; personajele sale sunt mereu uºor de identificat ºi 
aºezate în spaþii bine delimitate ºi viu colorate. În 1942 
începe a picta în pas cu moda vremii, practicând 
automatismul ºi formulându-ºi propriul vocabular de 
forme biomorfe. Inventeazã ºi o tehnicã originalã, care 
constã în picurarea vopselei ºi stropirea pânzei 
(anticipând în acest fel tehnica lui Pollock).

În 1946, Hofmann îºi începe seria de tablouri abstracte 
care-I consacrã. De exemplu "Transfigurare", pictat în 1947, 
conþine suprafeþe pictate energic, cu câteva elemente 
liniare.

În organizarea spaþiului se observã rãmãºiþe de 
cubism, însã echilibrul designului este menþinut prin 
interacþiunea de tip "trage-împinge", dintre profunzimea 
tridimensionalã ºi suprafaþa bidimensionalã.

"Fiecare miºcare declanºeazã o contra-miºcare"explicã 
artistul."O formã reprezentatã care nu-ºi datoreazã 
existenþa unei perceperi a miºcãrii, nu este formã."

În anii '50 Hofmann experimenteazã multe forme de 
exprimare artisticã. În unele tablouri, cum ar fi "Fantezie în 
albastru", unghiuri drepte, supra-încãrcate cu culori vii 
sunt plasate printre spaþii gestuale libere, iar într-altele, 
realizate spre 1960 ºi dupã, ca, de exemplu "Rãsãrit de 
lunã", ape semi-transparente lucesc pe un fond de culoare 
albã.

Robert Motherwell este un alt exponent al ºcolii New-
Yorkeze cu o vãditã înclinaþie cãtre arta europeanã.

Nãscut în 1915, studiazã la Universitatea Stanford, iar 
mai apoi la Harvard, unde studiazã istoria artei. Are o 
viziune oarecum diletantã asupra culturii ºi a vieþii bune 
ºi se plânge de dispariþia "lucrurilor minunate din trecut: 
întâlnirile din dupã-amiezile târzii, mesele prelungite, 
discriminãrile de bun gust, graþioasele maniere ºi 
cultivarea minþilor în mod gratuit."

În 1940, îi întâlneºte pe suprarealiºtii exilaþi, care-i fac 
cunoºtiinþã cu automatismul ºi psihologia freudianã, care-
i confirmã instinctul înnãscut al esteticii franþuzeºti a 
secolului XIX. Bazându-se pe teoria corespondenþelor lui 
Baudelaire, conform cãreia "mirosurile, culorile ºi sunetele 
îºi rãspund unul celuilalt", Motherwell susþine cã 
abstracþia completã, absolutã, este imposibilã. "Roºul pur" 
despre care pomenesc unii artiºti abstracþi, nu existã. 
Orice roºu se trage din sânge, sticlã, vin, ºapca 
vânãtorului ºi mii de alte fenomene concrete.

Motherwell experimenteazã colajul, iar operele sale 
timpurii sunt inspirate de Picasso, Matisse ºi Scwitters, 
însã prima sa serie, numitã "Elogii Republicii Spaniole", o 
începe în 1949. (Pânã în 1965 are peste 100 de tablouri).

Dreptunghiuri dispuse vertical ºi ovale, sunt 
rãspândite pe niºte pânze lungi ca niºte frize. Coloritul se 
rezumã de obicei la alb ºi negru. Pentru Motherwell 
"tablourile sunt ... metafore pentru viaþã ºi moarte, ºi 
pentru relatia dintre cele douã"."Aceastã îmbinare 
freudianã între Eros si Thanatos este una dintre temele 
caracteristice artistului, sublinatã de cãtre configuraþia 
falicã a formelor sale.

În opera lui Motherwell se pot observa ºi alte antiteze: 
siluetele se suprapun marginilor fondului, în aºa fel încât 
toate se adunã într-un spaþiu unificator, iar gestul ºi 
suprafaþa (plane, plate ºi o monumentalitate simplã, 
amintind abstractizarea paletei de culori), sunt mânuite 
într-o manierã pitoreascã, cu picurãri ºi împroºcãturi la 
întâmplare.

De multe ori Motherwell picteazã la nivel intim, aºa 
cum o face în seria "Je t'aime", pictatã în anii' 50, Însã 
contribuþia sa unicã, stã în sentimentul personal, intim, cu 
care poate umple o pânzã monumentalã.

În aceeasi perioadã, patru pictori ambitionaþi de 
succesul lui Pollock ºi al celorlalþi pionieri, abandoneazã 
stilul figurativ, optând pentru expresionismul abstract. 
Nici unul dintre ei nu e tânãr, ºi toþi au deja o carierã în 
stilurile tradiþionale. (va urma)

Nãscut în Rusia anului 1903, Rothko emigreazã 
împreunã cu familia în Statele unite la vârsta de 10 ani, în 
1913. Între 1921 ºi 1923 studiazã la Universitatea Yale ºi 
frecventeazã cursurile de desen ale lui Max Weber, la Liga 
Studenþilor la Arte. În 1953 devine co-fondatorul "grupului 
celor 10", un grup de artiºti epresioniºti care se opun 
abstracþionismului post-cubist, reprezentat de cãtre 
membrii Asociaþiei Artiºtilor Abstracþi. Înainte de rãzboi, 
picteazã siluete umane în peisaje urbane pârjolite.

La începutul anilor '40, la fel ca mulþi dintre 
contemporanii sãi, experimenteazã automatismul ºi 
biomorfismul Jungian. Picteazã amalgamuri de forme 
umane, animale botanice ºi ihtiologice. Siluetele sale sunt 
aranjate schematic pe fundaluri delicate uºor. Acestea 
exprimã, aºa cum declarã însuºi Rothko despre unul dintre 
tablourile sale pictate în aceastã manierã "un panteism în 
care omul, pasãrea, fiara ºi copacul, cele ºtiute ºi-cele 
neºtiute, se contopesc într-o singurã, tragicã idee".

Prin 1947, acel "annus mirabilis" al ºcolii New-Yorkeze, 
Rothko îºi înlocuieºte emblemele liniare cu pete de culoare 
fadã, reducãndu-le într-un final la câteva forme 
aproximativ rectangulare suprapuse. În acelaºi timp 
mãreºte suprafaþa tablourilor, începând a picta 
monumental.

Deºi compoziþiile lui Rothko pot fi descompuse în 
componente de sine stãtãtoare, el gãseºte- metode de a 
pãstra integritatea câmpului. Nu existã un punct central.

Dreptunghiurile umplu tabloul, a cãrui formã o imitã ºi 
o confirmã. Din cauza folosirii culorii în valuri, se 
evidenþeazã textura unificatoare o pânzei. Cu o oarecare 
ironie, pictorul încurajeazã o contradicþie între iluzia unei 
profunzimi ceþoase ºi realitatea durã, vizibilã, a unei 
suprafeþe.

Atmosfera creatã de lucrãrile maturitãþii artistice a lui 
Rothko, cum ar fi, de-exemplu "Roºu, alb ºi maron", pictat 
în 1957, este pasivã, meditativã. Ceaþa sugeratã de culorile 
descarnate, invitã privitorul tnr-un spaþiu liniºtit, 
metaforic, echivalent al reveriei. Culorile exprimã o 
melancolie deloc neplãcutã, apropiatã ca sentiment de 
afirmaþia lui Vergilius:"sunt lacrimae rerum et mentem 
mortalia tangunt"(În natura lucrurilor sunt lacrimi, iar 
inimile sunt atinse de efemer).

Rothko nu-ºi mai modificã niciodatã aceastã formulã 
stilisticã, însã culorile sale se întunecã treptat.Pânzele 
maturitãþii, cum ar fi "Negru pe gri", sunt înfricoºãtor de 
pesimiste.

Viaþa sa se sfârºeºte în 1970, prin sinucidere.
Evoluþia artisticã a lui Adolph Gottlieb urmeazã acelaºi 

parcurs ca ºi cea a lui Rothko: personajele sale mitice se 
transformã în embleme abstracte pictate pe un fond alb. 
Însã el nu ajunge foarte departe la fel de repede ca Rothko.

Nãscut în 1903 la New-York, predã la Liga Studenþilor 
La Arte, cãlãtoreºte prin Europa ºi petrece ceva timp la 
Paris. În anii '30, picteazã viziuni realiste ale scenei 
americane. Sub impactul suprarealismului ºi a psihologiei 
freudiene ca ºi Klee ºi Mondrian, Gottlieb îºi inventeazã un 
stil propriu, bazat pe o grilã neregulatã, care conþine 
imagini inspirate din arta primitivã ºi pãrþi ale anatomiei 
umane, pentru a compune tablouri pe care el le numeºte 
"pictografe". Adoptã aceastã titulaturã pentru cã: „Era 
necesar sã resping cu înverºunare aºa-numita "picturã 
cuminte", pentru a exprima ceea ce pentru mine era 
adevãrat din punct de vedere vizual. Curios, cu cât cariera 
sa înainteazã, el pare a fi din ce în ce mai preocupat de 
tehnica de lucru. Tablourile sale sunt îngrijite, personale ºi 
prezentate într-o luminã favorabilã

În prima parte a anilor' 50, dupã zece ani de 
"Pictografe", Gottlieb îºi raþionalizeazã principiile 
compoziþionale.

În "Sunete Îngheþate Nr.1", o dungã pãmântie se întinde 
de-a lungul pãrþii de jos a pânzei, iar pe "cerul" înnorat 
atârnã un "stol" de discuri ovoidale sau rectangulare. 
Raþionalizarea principiilor continuã în 1957, cu seria 
"Izbugnire". De aceastã datã, un singur "soare", dominã 
jumãtatea de sus a tabloului. Acest "soare" contrasteazã 
puternic cu linearitatea mãnunchiului de trãsãturi de penel 
de dedesupt. Observaþiile lui Gottlieb fãcute cu câþiva an 
înainte asupra operei lui Gorky, reprezintã o bunã 
descriere a "Izbucnirilor" sale. "Ce a simþit el cred cã are 
legãturã cu un simþ al polaritãþii, nu al dihotomiei: 
contrariile pot exista simultan înãuntrul unui corp, al unui 
tablou, sau al unei întregi arte."

Într-un tablou ca "Margine", pictat în 1959, Gottlieb 
aproape ajunge la o paletã de culori dinainte stabilitã. Însã 
discurile ºi explozia de pete rãmân incidente amuzante; 
însã el e gata sã generalizeze ºi sã abstractizeze 
"pictograful" sau semnul, însã refuzã sã-I expulzeze de tot, 
prin eliminare (ca ºi Newman), sau prin 
supradimensionare(ca ºi Rothko). Gottlieb rãmâne la stilul 
sãu binecunoscut pânã la moarte, în 1974.

Clyfford Still este un artist cu o minte ºi mai incapabilã 
de compromis. Atitudinea sa faþã de avant-gardã este mai 
liberã decât cea a lui Benton, profesorul lui Pollock ºi trece 
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În peisajul literar românesc al secolului al XX-lea, cea mai 
importantã voce care a promovat neoclasicismul este, desigur, 
cea a lui G. Cãlinescu, personalitate complexã, ce a lãsat o 
amprentã de neconfundat mai ales ca romancier ºi critic. 
Preocupãrile sale privind subsumarea culturii ºi literaturii 
române în special, unei viziuni clasice capãtã concreteþe mai 
ales prin intermediul textului Sensul clasicismului ce a 
reprezentat iniþial cursul introductiv susþinut la Facultatea de 
Litere din Bucureºti la 16 ianuarie 1946. Locul ºi timpul alese 
pentru exprimarea într-o manierã atât de clarã ºi de persuasivã a 
convingerilor autorului în ceea ce priveºte rolul pe care l-ar 
putea juca o redimensionare clasicã, nu sunt întâmplãtoare 
întrucât se urmãreºte o „contaminare”, o dispersare a ideilor în 
rândul noii generaþii. Încã o datã, soluþia clasicã este perceputã 
drept cheia unei revitalizãri a literaturii, unei reordonãri estetice 
care ar putea asigura un mult râvnit caracter universal. Folosirea 
sintagmei „încã o datã” în fraza anterioarã este motivatã prin 
raportarea la celelalte încercãri de a înscrie literatura românã în 
coordonate clasice, dintre carecea mai importantã este cea a 
paºoptiºtilor, dornici sã micºoreze decalajul cultural faþã de 
Occident. Aceste aspiraþii recurente cãtre clasicism se pot 
justifica ºi prin luarea în consideraþie a ceea ce Mircea Martin 
numea „complexul începutului continuu” manifestat prin 
dorinþa fiecãrui scriitor de a deveni un deschizãtor de drumuri, 
aºa cum fiecare dintre critici - de la Maiorescu la Cãlinescu - 
s-a vrut un întemeietor al culturii naþionale. Este un complex 
asociat celui al discontinuitãþii, care este dat de faptul cã 
scriitorii noºtri nu au avut modele pertinente în literatura 
românã, fiind necesarã o raportare la culturile strãine. În acest 
sens, cele douã tipuri de complexe identificate de Mircea 
Martin sunt legate în mod direct de „lacuna clasicã” din 
literatura noastrã. Lipsa unei orientãri de aceastã naturã a dus, 
în timp, la încercãri de compensare a acestui gol estetic prin 
numeroase tendinþe programatice spre clasicism sau prin vocaþii 
clasice singulare. 

În ceea ce îl priveºte pe G. Cãlinescu, promovarea 
clasicismului intrã, oarecum, în contradicþie cu anumite aspecte 
ale fiinþei sale literare ºi biografice, cum ar fi, mai ales, 
predispoziþia cãtre monumental, care se observã cu precãdere în 
modul de constituire a Istoriei literaturii române de la origini 
pânã în prezent. Cultul grandiosului este perceput  drept o 
trãsãturã mai degrabã romanticã, venind în consonanþã, de 
altfel, cu personalitatea complexã a autorului, cu plãcerea 
pentru paradoxuri ºi formulãri oximoronice. În acest sens, 
Dimitrie Micu observa faptul cã „toate obiectivãrile scriitorului 
sunt o expresie a dionisiacului visând la apolinic”, sugerând cã 
alegerea canoanelor clasice este expresia lucidã a dorinþei de a 
ordona într-un fel frenezia interioarã. Se face, astfel, o raportare 
la Eugen Lovinescu, a cãrui fire înclinatã spre patriarhal ar fi 
fost mai potrivitã cu aspiraþiile clasice decât cea a lui Cãlinescu, 
mult mai explozivã, mai vulcanicã. S-a produs, aºadar, o 
supunere a pornirilor romantice, cel puþin la nivelul conºtient al 
teoretizãrilor ºi în opþiunea fãcutã în ceea ce priveºte formula de 
roman abordatã, dar aceastã supunere nu a fost niciodatã totalã, 
dupã cum observa acelaºi Dimitrie Micu: „Cãlinescu s-a 
autoconstruit ferecându-se. [...] Îmbrãþiºarea clasicismului nu a 
implicat suprimarea tumultului romantic; a implicat doar 
reprimarea, mai exact: capturarea ºi convertirea lui.”

Pe de altã parte însã, în viziunea lui Adrian Marino, 
grandiosul, monumentalul, exprimã întru totul esenþa 
clasicismului: „spiritul clasic promoveazã proiectul grandios, 
marea construcþie, opera monumentalã.” Din acest punct de 
vedere, se diminueazã paradoxul pe care l-am menþionat în 
rândurile de mai sus. 

Dincolo însã de aceste nuanþãri, Sensul clasicismului oferã 
imaginea unui Cãlinescu pe deplin convins de principiile 
enunþate ºi, mai ales, de rolul sãu de misionar în rãspândirea 
viziunii clasice, pe care o percepe drept „un mod de a crea 
durabil ºi esenþial”, formulã devenitã celebrã ºi aplicatã adeseori 
prin raportare la romanele autorului. Se traseazã astfel, de la 
început, cele douã atribute care constituie argumentele 
principale în impunerea acestei dimensiuni estetice pe care 
Cãlinescu o ridicã, de fapt, la nivelul unei dimensiuni 
ontologice. „A crea durabil ºi esenþial” înseamnã a rãmâne în 
timp, a atinge universalitatea, a trece dincolo de limitãrile pe 
care le impune un anumit moment ºi spaþiu istoric. Este o 
premisã extrem de ispititoare pe care Cãlinescu o propune în 
deschiderea argumentãrii sale, însoþind-o de o altã afirmaþie la 
fel de puternicã, dar poate oarecum exageratã, având în vedere 
absolutizarea pe care o implicã: „...marea literaturã este în fond 
aceea de stil clasic, iar ce este mãreþ în romantism, baroc, 
aparþine tot þinutei clasice.” De precizat cã noþiunea de clasic la 
care se referã Cãlinescu nu vizeazã semnificaþiile generale ale 
asocierii cu ideea de model, valoare superioarã pe care le putem 
aplica oricãrui tip de operã, indiferent de curentul literar cãruia 
aparþine, ci sunt întru totul direcþionate înspre înscrierea în 
coordonatele estetice precise ale miºcãrii franceze de la sfârºitul 
secolului al XVII-lea. 

În acest sens, prezentarea generalã iniþialã este continuatã 
printr-o paralelã realizatã între literatura românã ºi cea francezã, 
mai ales în ceea ce priveºte specia romanului.  Scriitorului 
român îi lipseºte abilitatea de a percepe universalul, de a se 
ridica dincolo de circumstanþele particularului, de a urmãri 
realul în ceea ce are el aspaþial ºi atemporal: „...un clasic 
francez ia ca pretext sau ca mijloc de reprezentare istoricul spre 
a formula universalul, care îi este apriori cunoscut, în vreme ce 
scriitorul român încearcã a desprinde din observaþia 
momentului o schemã universalã, pe care în momentul începerii 
romanului n-o are clarã în minte. Adevãratul clasic nu se ridicã 
de la particular la universal, fãcând sforþãri inutile de a da 
semnificaþie evenimentului, el exemplificã (subl. aut.) doar 
universalul, când acesta apare întâmplãtor, aproape formulat 
într-un eveniment.” Disocierea subtilã pe care o face Cãlinescu 
se subsumeazã aceleiaºi atitudini admirative faþã de modelul 

clasic francez. Aspiraþia cãtre universalitate este consideratã 
aici, în mod implicit, cea mai importantã trãsãturã a unui 
roman. Raportul dintre particular ºi general trebuie manipulat în 
aºa fel încât primul sã serveascã drept concretizare a celui din 
urmã. Cu alte cuvinte, nu intereseazã particularul, universul în 
mic, decât în mãsura în care reflectã generalul – universul în 
mare. Mai mult chiar, în viziunea lui Cãlinescu, universalitatea 
devine una din condiþiile unei cunoaºteri adevãrate, prin „aceea 
cã imaginile concrete vorbesc direct minþii, fiind ºi plastice ºi 
inteligibile.” Se dã ca exemplu personajul Julien Sorel, din 
romanul Roºu ºi negru de Stendhal, care deºi este o apariþie 
concretã devine purtãtor al unor trãsãturi generale, abstracte, 
universale. Este, de fapt, introdusã aici noþiunea de tip aºa cum 
o percepeau clasicii ºi aºa cum o va dezvolta Cãlinescu atât în 
articolele sale teoretice, cât ºi în romanele sale. De observat cã 
exemplul ales este dintr-o operã realistã, dar mãsura în care 
realismul constituie o formã oarecum modificatã a clasicismului 
nu constituie obiectul acestui studiu. Ceea ce este important este 
faptul cã, pentru Cãlinescu, singurele personaje autentice, 
verosimile sunt cele care se subsumeazã unor tipologii, care 
sunt construite în coordonatele mecanice ale unor date 
prestabilite. În acest context, afirmaþia sa cu privire la 
personajele de roman nu mai pare atât de paradoxalã: „Toþi eroii 
complecºi sunt niºte ipocriþi, sublimi ori ridiculi, care nu vor sã 
admitã izvorul automatic al actelor lor.” 

Aceastã viziune asupra personajelor þine, de fapt, de o 
trãsãturã pe care Cãlinescu o atribuie clasicului în general ºi 
anume plãcerea de a introduce faptele în categorii. Vocaþia 
normãrii este asociatã de autor ºi cu abilitatea de obiectivare 
prin asumarea unui punct de vedere nu în mijlocul realitãþii, ci 
oarecum în afara acesteia, deasupra acesteia – „...un clasic nu e 
absorbit de evenimente, nu e surprins de ele ºi în momentul 
chiar când le trãieºte, le contemplã cu un ochi strãin, cu un calm 
propriu clasicului.” Se accentueazã, astfel, o anumitã 
neutralitate asumatã, o detaºare de desfãºurarea existenþialã 
pentru a-i putea studia mai bine mecanismele. De observat, de 
asemenea, tonalitatea generalizatoare pe care o foloseºte aici 
Cãlinescu, transferând noþiunea de clasic într-un domeniu ce 
depãºeºte sfera esteticului, un domeniu ce þine mai mult de o 
dimensiune ontologicã. Plãcerea tipizãrii se manifestã ºi aici, 
autorul analizând, de fapt, multiplele faþete ale tipului clasic ca 
bazã a argumentãrii sale. Ca urmare, se mai scot în evidenþã 
trãsãturi precum caracterul elitist, erudiþia, sociabilitatea, dar o 
sociabilitate distantã manifestatã mai ales prin conversaþie 
elevatã sau corespondenþã, relaþionarea prin prietenii. În acest 
sens, se sugereazã cã începuturile literaturii române moderne – 
e vorba de epoca paºoptistã – stau sub semnul mentalitãþii 
clasice deoarece exista un puternic sentiment de prietenie 
precum ºi o plãcere epistolarã aparte. Aceastã „societate de tip 
clasic” care a existat pânã în perioada Junimii este pe cale de 
dispariþie în perioada interbelicã unde predominã cenaclul ce 
presupune evidenþierea personalitãþii. În acest sens, sunt foarte 
interesante observaþiile autorului cu privire la maniera de 
relaþionare a scriitorilor moderni care nu mai pot „con-vorbi” 
deoarece fiecare crede în „valoarea destinului unic, în absolutul 
fenomenalitãþii lor” nu mai existã o mentalitate comunã, ci o 
pluratitate de mentalitãþi. Se face apel la imaginea unui ospiciu 
decent în care impresia generalã este a unei conversaþii, dar prin 
apropiere de pacienþi se observã cã fiecare vorbeºte singur. 
Opþiunea pentru aceastã imagine alegoricã este sugestivã în 
ceea ce priveºte atitudinea de respingere pe care Cãlinescu o 
manifestã privitor la modernism, perceput drept fragmentarism. 
Totodatã, se resimte puternic oroarea de individualizare, ce þine 
de aceeaºi viziune clasicã. 

Cãlinescu argumenteazã cã Revoluþia Francezã a fost 
dominatã în ceea ce priveºte actanþii ei de viziunea clasicã. 
Aristocraþii nu au fost surprinºi de ghilotinã, preferând în 
continuare sã converseze, sã delibereze. De cealaltã parte, 
revoluþionarii „aveau o satisfacþie într-un fel livrescã de a repeta 
momente antice.” Este desigur o viziune îngroºatã, specificã lui 
Cãlinescu. A transpune Revoluþia Francezã în cheie clasicã pare 
un paradox pe care însã savoarea persuasivã a stilului 
cãlinescian îl atenueazã. Ca peste tot în scrierile sale, ceea ce 
rãmâne în memoria cititorului este spectacolul frazelor, dupã 
cum sugera Nicolae Manolescu, accentuând faptul cã „G. 
Cãlinescu umple de viaþã spaþiul ideilor; între douã definiþii 
estetice ne aºteptãm la o loviturã de teatru.”

Revenind la conþinutul prelegerii, o altã trãsãturã a spiritului 
clasic este identificatã cea referitoare la tendinþa de a formula 
propoziþii universale, aflatã sub semnul principiului 
impersonalizãrii. Clasicul cautã în acest sens cele mai lapidare 
enunþãri, realizându-se de fapt o purificare succesivã, o selecþie 
care duce în final la alegerea esenþei. Se recunoaºte totuºi faptul 
cã impersonalitatea totalã este o iluzie, o utopie. Cu toate 
acestea, una din principalele aspiraþii ale clasicismului rãmâne 
dorinþa de anonimitate care presupune o depersonalizare, o 
dispariþie a eului empiric, o accentuare a coordonatelor operei 
în defavoarea autorului: „Clasicismul adevãrat se recunoaºte 
prin tendinþa de abolire a geniului, de reducere a biograficului, a 
jurnalului interior. Clasicul produce o operã fãrã geniu, o operã 
aparent anonimã ºi uneori cu adevãrat anonimã, care trãieºte de 
la sine, ca un obiect natural.” Este o idee pe care o putem regãsi 
multiplicatã în numeroase articole teoretice ale lui T. S. Eliot 
sau Jean Cocteau, idee pe care însã opera lui Cãlinescu nu o 
ilustreazã pe deplin, aceasta fiind mai degrabã marcatã de 
personalitatea giganticã a autorului care ºi-a hipertrofiat ego-ul 
în toate aspectele creaþiei sale – fie critice, fie literare. Este 
vorba de aceeaºi dualitate apolinic dionisiacã, despre care am 
discutat anterior prin raportare la afirmaþiile lui Dumitru Micu.

Finalul prelegerii lui Cãlinescu stã sub semnul unor 
imperative estetice, marcate prin verbul a trebui, care sunt 
oferite, de fapt, ca soluþie pentru reorientarea literaturii 
naþionale pe un fãgaº universal ºi în virtutea faptului cã „fiecare 
naþie de pe lume e îndreptãþitã sã spere cã va fi sortitã sã 
exprime de la locul ei terestru adevãrurile universale.” 
Încrederea în forþele naþionale este motivatã doar de ideea 
recuperãrii acestora prin intermediul clasicismului. 
Redimensionarea clasicã a literaturii presupune astfel în 
viziunea lui Cãlinescu trei aspecte importante: moderarea 
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îºi doresc sã schimbe nu doar stilul de viaþã, ci ºi organele 
genitale. Când George Jorgensen a devenit Christine în 
1952, operaþia de schimbare de sex era rarã. Pânã în 1974 
a fost estimat cã mai mult de 2000 de persoane ºi-au 
schimbat sexul, marea majoritate fiind bãieþi. ªi totuºi 
operaþia de schimbare de sex nu transformã bãrbatul în 
femeie. Totul este în mintea pacientului. Genul este în 
minte, iar bãrbaþii transsexuali pot fi în mod convingãtor 
feminini. Rolurile sunt învãþate ºi nu transmise prin gene.

Multe persoane considerã cã rolurile tradiþionale de 
gen nu sunt în interesul copilului, ele fãcându-i sã fie 
ceva ce ei nu-ºi doresc. Poate cã rolurile tradiþionale de 
gen au nevoie sã fie reexaminate ºi multe practici din 
copilãrie sã fie schimbate. De exemplu, modul în care 
stereotipurile sunt întãrite de designul ºi promovarea 
jucãriilor. Chiar ºi diferenþele vestimentare limiteazã 
libertatea sexelor. În perioada victorianã, activitãþile 
femeilor erau limitate de corsete strânse, rochii lungi ºi 
grele. O femeie exaltatã scria în 1894 despre „încântãtorul 
sens al independenþei ºi puterii”(Scanzoni, L. ºi John 
Scanzoni, 1988, p.20) pe care l-a experimentat atunci 
când ºi-a pus o pereche de pantaloni pentru a merge pe 
bicicletã. Rolurile de gen tradiþionale limiteazã opþiunile 
ºi oportunitãþile deschise femeilor ºi bãrbaþilor. 
Psihologul Herb Goldberg era atât de îngrijorat în 
privinþa aceasta încât, într-una din cãrþile sale, „The 
Hazards of Being Male”(1976), sublinia nenumãratele 
modalitãþi în care bãrbaþii sunt învãþaþi sã-ºi ascundã 
sentimentele, sã-ºi nege nevoile ºi cum afecteazã acest 
lucru sãnãtatea mentalã ºi psihicã.

 ªi totuºi, de ce avem nevoie de roluri de gen? Aceastã 
idee a fost dezvoltatã în nuvela lui Lois Gould (1972): „X: 
A fabulous Child's Story”, în care descrie un experiment 
ºtiinþific în care un cuplu este de acord sã-ºi creascã 
copilul în afara rolurilor de gen. Astãzi, psihologii 
comportamentaliºti subliniazã marea flexibilitate care 
caracterizeazã persoanele ce nu sunt legate de rolurile 
gen. Unul din cercetãtorii din aceastã arie este profesorul 
psiholog Sandra Bem. Ea vorbeºte despre „androginul 
psihologic” care îºi primeºte numele de la cuvântul de la 
cuvântul grec andros (mascul), gyne (femelã). Bem (1977) 
explicã cã androginul psihologic permite bãrbaþilor ºi 
femeilor de a fi simultan independent ºi senzual, agresiv 
ºi supus, masculin ºi feminin. Sandra Bem a conceput 
„Testul Bem pentru Sex-Rol” prin care androginitatea 
unei persoane este mãsuratã prin diferenþa dintre 
scorurile de masculinitate ºi feminitate ale unei persoane. 
O diferenþã mare (feminitate ridicatã ºi maculinitate 
scãzutã sau viceversa) între scoruri, înseamnã cã o 
persoanã se încadreazã într-un tip sexual definit (indice 
înalt de masculinitate ºi indice scãzut de feminitate sau 
indice înalt de feminitate ºi indice scãzut de 
masculinitate). O diferenþã micã la o persoanã cu douã 
scoruri mari înseamnã cã aceasta este androginã; o 
diferenþa micã la o persoanã cu scoruri scãzute înseamnã 
cã persoana este nediferenþiatã din punct de vedere al 
masculinitãþii ºi feminitãþii. S. Bem a descoperit cã 
androginitatea  este capabilã sã aducã la suprafaþã 
elemente de feminitate ºi elemente de masculinitate, 
androginii având scoruri înalte la feminintate ºi la 
masculinitate. Deci, cele douã sexe biologice oferã opt 
tipuri psihosexuale (Pasti, V.,2003).

Din pãcate „Testul Bem pentru Sex-Rol” ºi alte 
cercetãri nu au rezolvat problema mãsurãrii 
masculinitãþii ºi femiitãþii. Aceste stereotipuri, nu numai 
cã se modificã de-a lungul timpului, dar includ ºi 
subseturi de alte conþinuturi. Unele cercetãri afirmã cã 
acestea sunt singurele mãsuri ale trãsãturilor esenþiale ale 
personalitãþii, mai bune decât gen-rolurile. Apare însã 
problema dacã nu cumva oamenii  îºi atribuie unele 
trãsãturi pentru cã sunt dezirabile din punct de vedere 
social (de pildã, o femeie poate sã spunã cã este grijulie 
pentru cã ºtie cã ceilalþi se aºteaptã ca ea sã fie aºa). La 
aceasta se mai adaugã ºi problema dacã cuantificarea 
trãsãturilor de personalitate mãsoarã, într-adevãr, ºi 
comportamentul.

fragmentarium istoric
(urmare din pagina 2)

lirismului ºi cãutarea elementelor ce þin de universal, 
diminuarea subiectului printr-un proces de depersonalizare a 
operei, transcenderea noþiunii de caz ºi de moment istoric prin 
adoptarea unei perspective ce implicã noþiunea de „umanitate 
canonicã”. 

Sunt principii pe care, în general, le-am mai regãsit în 
teoretizãrile lui T.S. Eliot, Ezra Pound, sugerându-se astfel 
nevoia reinstituirii unei dimensiuni clasice ca nouã opþiune 
esteticã. Clasicismul lui Cãlinescu se încadreazã în aceeaºi linie 
programaticã animatã de impunerea unei viziuni consideratã 
într-un fel salvatoare. Este, desigur, doar un punct de vedere 
destul de subiectiv, luând în consideraþie faptul cã perioada 
interbelicã a reprezentat una din cele mai fertile din istoria 
literaturii române, revigorarea producându-se astfel ºi în lipsa 
impunerii unui canon clasic. Pe de altã parte, nici aspiraþiile 
cãlinesciene cãtre o dimensiune apolinicã a creaþiei ºi a 
existenþei nu sunt întru totul utopice, mãrturie stând în acest 
sens reuºita romanelor sale care urmãresc într-o manierã 
aproape programaticã concretizarea principalelor aspecte 
teoretizate. 

Noiembrie 2011
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Fumul de þigarã este atât de des încât poþi sprijini bicicleta de el. Cojile 

de seminþe zboarã care încotro. Între mãsele se toacã nervos floricele de 
porumb (scuze, a se pronunþa popcorn!)        Adrenalina vâjâie. Foarte 
nervos poporul, în aºteptarea emisiunii preferate, aruncã cu perne, papuci, 
sau coji de pepene (fiecare dupã posibilitãþi, vorba lui Marx) în ecrane, 
acolo unde niºte neisprãviþi o tot þin tanga-langa cu dezastrul economic, 
inflaþia ºi rãzboaiele pentru petrol. 

- Bããã, mai lãsaþi-ne cã nu de asta avem noi nevoie acum! Toatã lumea 
aºteaptã cu sufletul la gurã emisiunea cu cea mai mare audienþã în ultimii 
ani: Femei de succes, succese de femei. O emisiune care a cucerit satul ºi 
oraºul autohton mai ceva decât jocurile piramidale în care toþi pierduserã 
în urmã cu ceva vreme. Este drept, are ºi douã prezentatoare foarte 
talentate, provenite din trupa de dans tematic a televiziunii, dintre acelea 
care evoluau, în urmã cu ceva timp, din motive mai puþin înþelese, numai 
dupã ora 24.00. În sfârºit, se terminã nenorocita aia de emisiune cu 
economia ºi se dã semnalul mult aºteptat! În platou apar cele douã 
moderatoare, într-un excelent joc de lasere, îmbrãcate tulburãtor, de o mare 
casã de modã localã, în niºte rochii fãcute din câteva sfori împletite. 
Aproape cã nu se observã lipsa completã, dar bine studiatã, a lenjeriei 
intime. Ca întotdeauna inimile mai sensibile ale bãrbaþilor se opresc pentru 
o vreme.

Cele douã zâne, Ratona Blid ºi Iguana Chirpic (nume de scenã, of, 
course!) pãºesc de parcã ar pluti spre o barã din centru, executã câteva 
miºcãri, apoi, cu acel profesionalism care le caracterizeazã anunþã 
triumfãtor:

- ªii, dragi telepectatoriii, în aceastã searã avem pentru dumneavoastrã 
o maree surprizãããã!!

Tobele bubuie, inimile care mai merg, la fel ºi ratingul afiºat pe ecran 
aratã cam 150%. Desigur nimeni nu ºtie ce este asta, dar nici nu e nevoie de 
aºa ceva. În platou intrã o doamnã de dimensiuni apreciabile ºi lumina de 
culoare galbenã creeazã impresia cã totul este poleit cu aur. Doar invitata 
evitã iluzia fiind acoperitã de salbe, brãþãri, cercei ºi dinþi de aur, plus o 
coroanã din acelaºi metal. Impresia este zdrobitoare!  Prin comparaþie, 
nunþile casei regale a Angliei par niºte petreceri în aer liber sau, ca sã nu 
fim rãi, ceva mediocru demn doar de periferie.

Moderatoarele îi prind cele douã mâini desfãcute precum aripile unei 
lebede, buzele pline de sclipici ale tuturor se întind pânã spre urechi ºi 
apariþia este dusã pe o canapea sub lumina reflectoarelor. Apoi cele douã 
mai fac un mic numãr de arãtat talentul ºi, întorcându-se graþios cu spatele 
spre camerã, o invitã pe misterioasa doamnã sã ne spunã câte ceva. La 
rândul ei, aceasta ne mai aratã o datã pavimentul de aur al gurii rujate cu 
miniu de plumb ºi spune, cu aerul unui martir aflat în grija inchiziþiei: 

- Pãiii, io deci, ce sã spui decât copilãria mea care m-am nãscut la 
Ciurea, o cetate plinã dã palate cu turnuleþe, da' io eram mai modeºti ºi pã 
la doi ani aºaaa, un baºtan dã la noi, a dat dreptul la famile ºi m-a luat în 
grijã dã la ai meiii ºi m-a dus la Paris. Acolo ei mi-a dat o rochiþã albã ºi m-a 
învãþat franþuzãºti, pe care o spuneam pã la turnu lu' Efel, sau pã-n alti 
locuri ºi cum ieream frumoasã foc banii curgea gârlã ºi chiar mi-a zâs 
Buldãneº, ca francezâii, da iera ºi unii care nu putea sã zâce ºi-mi spune 
Bulãnaº, cã ierea mai proºti. Da' cum vã zâceam banu', ban, nu glumã! ªi-
am dus-o io aºa fo' trii ani da' a venit ai meii, fraþâii care le era dor dã mine 
ºâ dupe ce a mai fãcut ei niºte înþãlegeri unii cu alþii, unii din ãia a mai 
murit p-n spitale cã iereau cam tãiaþ' ºi-am lucrat numai cu famelea mea. Pã 
la nouã ani, cã eram ºi tare frumoasã, a vrut unu' sã mã mãrit cu el, da' nu 
ierea prea serios cã dupe ce mi-a rãpit fecioria de nu ºtiu câte ori m-a lãsat 
în Jãrmania unde fujisem dã la fraþii mei.

Da, io acu ºtiam sã mã dãscurc ºi i-am chemat pã toþi ai meii în Anglia 
ºi am dãºchis o afacere cu fete dã la noi care voia sã facã un ban p-acolo, iar 
fraþii meii s-a fãcut bancheri cu carduri cã la ei merje treaba, nu ca la noi. 
Acu' chiar cã aveam la bani dã nu mai ºtiam dã ei ºi m-am cãsãtorit cu un 
prinþ d-al nostru cã avea ºî el d-acu' zãce ani ºi, na! Da lui nu-i plãcea dãcât 
îngheþata º-a murit bietu' dã tiberculozã când fãcea curse cu avionu' dã 
repatriere. Cã ºî io am rãcit dã mai multe ori cã ãia una-douã, ne ducea la 
avion. ªî noi, înapoi!  Bããã, da' ce le zâc io la fraþii meii cã mai rãmãseserã 
doi:

- Ia, sã dãºchid io o afacere cu gâcit în ghioc, deci cum ºtiam io dã la o 
bunicã a mea. Mamã ce mai merjea ºî cu asta mai ales cã fraþâii mei mai 
intra pã la bulãu decât cam de douã ori pã an ºi mã descurcam sângurã cu 
reþelele.  Pânã s-a pus caralii pã noi  cã nu mai avea voie sã ia dreptu' cã-i 
bulea ºefii lor ºi m-am întors acasã ºi cu banii am dãºchis aici o reþea dã 
locuri dã muncã în Anglia cã acolo mi-a plãcut mia ºî mi-a ºî rãmas polecra 
dã Aºecspiriþei dupã un mare mahãr dã la ei, da' cu felul nostru de a fi, dã-
n moºi strãmoºi, dã care eu nu mã îndepãrtez c-aºa-i tradiþia noastrã a 
românilor, dã-n þarã ºi dã pretutindeni. Acuma lucrez decât cu cumnatele 
mele cã ãilalþii ba-i morþi, ba-i pã-n puºcãrii, cã-i bãieþi buni ºi sãritori la 
nevoie. Da' la noi ºcoala-i ºcoalã! Nu facem ales-bules! Toati fetili învaþî 
dansuri tradiþâonali  ºî meserii nu glumã, sî ºtie cum sî sî poarti frumos ºi 
cu manerã, c-acolo nu-i ca la noi. Lumea-i rea mãi, drajile meli, cã io o ºtiu!

Emoþii de nedescris se citesc pe chipurile celor douã prezentatoare, iar 
în continuare se mai dau câteva imagini cu ºcoala de la castelul din Ciurea 
al doamnei Aºecspiriþei Buldeneº în care se vede clar cum fetele învaþã 
bunele maniere ºi dansuri graþioase din buric, dar ºi alte îndeletniciri 
folositoare. 

La sfârºitul emisiunii, aºa, ca un strop de umor fin, fetele o invitã pe 
doamnã sã facã o  micã demonstraþie de dans tematic. Spre nefericirea lor, 
s-au ars! Doamna, în ciuda dimensiunilor, se ridicã sprintenã, îºi pune ºalul 
roºu în jurul coapselor generoase ºi începe sã se miºte cu un talent 
devastator. Încurcate, fetele, cu toatã pregãtirea lor, se miºcã de parcã ar 
sparge lemne cu toporul. Mde, tradiþia, cu multele ei secole îºi spune, 
hotãrât, cuvântul! 

Sfârºitul emisiunii gãseºte lacrimi de fericire în ochii de pe cele douã 
pãrþi ale ecranului. Poporul pleacã fericit la culcare rostind cu voce ridicatã:

- Bãã, când ºi-o da seama ºi boii ãºtia dã occidentali cu cine are de-a 
face, o sã-ºi dea cu pumnii în cap! 

Mihai BATOG-BUJENIÞÃ

TV FOREVER
Incertitudine
Din surprizã în surprizã,
E firesc sã ne-ntrebãm
Dacã vom ieºi din crizã
În ce oare mai intrãm?!

Satul românesc
Satul în care trãiesc
O spun fãr-a denigra
Este încã românesc
Cã nu poate emigra!

Cu sapa
Muncii nu îi duce dorul,
Stã în crâºmã ºi bea vin;
Nu ºi-a mai sãpat ogorul
Dar îl sapã pe vecin

Dupã tãierea salariilor
În cancelarii e furtunã,
Iar eu fac o constatare:
Mai rãmâne sã le punã
La profi… taxã de intrare!

Constantin Moldovan   

Unui veteran
Însurat de ieri c-o junã,
El, cu nimb de glorie,
Este clar cã într-o lunã
Va intra-n istorie !

Logicã femininã
(Românul are ºapte vieþi...)
Din ºapte vieþi, gândi adânc
Femeia cu priviri focoase,
Pe asta pot sã i-o mãnânc
ªi tot o sã-i rãmânã ºase!...

Ionel Cucos

Sonetul demnitatii
Eu nu gãsesc motiv de sfadã
Cã mã încarcã la facturã,
Ori ºeful meu e rãu de gurã,
Sau câinii n-au colaci în coadã .

Nici nu mã las mâniei pradã
Cã statul democrat mã furã,
Ori poliþistul mã înjurã,
Sau cã nevastã-mea-i cam fadã...

Dar sunt ca bomba nuclearã,
Ca o explozie solarã,
Iar ca sã-arãt cât sunt de demn,

Mã schimb în cea mai crudã fiarã
ªi urlu de-ngrozesc o þarã
Când...halba nu e pân-la semn !

Dãnilã Dan Teodor

Eternitatea
Eternitate – un cuvînt banal
Iar tîlcul, de-l supun unei  extensii,
Se poate defini ca interval
Ce se prelinge între douã pensii.

Noi taxe ºi impozite               
Mergînd pe-a lui Arghezi mãiestrie
(Cel ce-a cîntat sordidu-n poezie)
Din bube, mucigaiuri ºi noroi
Guvernul vãd cã iscã biruri noi.

Constantin Iuraºcu-Tataia 

Adevãrul de la tribunã
Ei susþin de la tribunã,
Fapte de necontestat :
Jumãtate e minciunã,
Restul, nu-i adevãrat.

Mijloacele de transport din Iaºi
În lumea sa cotidianã,
A Iaºului cu prea bun trend,
Avem tramvaie de pomanã
ªi-autobuze second-hand.

Neculai Donþu

Schimbãri de mediu
Mai vedeai  în „vremi obscure”,
Câte-o vilã prin pãdure,
Azi când „vremile-s stabile”,
Întâlneºti pãduri de vile!

Clopotele mânãstirii Golia
În zori, la ceasuri de utrenii,
Bat clopotele tãrãgãnat,
Chemând la rugã toþi mirenii,
Cã de postit s-au sãturat!

Paula Dimitriu

Unui scriitor prolific
Scrieri bune, variate,
Nu-l mai laud de pomanã;
Are fler, ce mai, de toate,
Scriitorul e… în panã!

Unui juriu 
Uneori mai premiazã,
Într-un stil bisericesc:
Mai întâi se tãmâiazã,
Iar apoi se-aghesmuiesc!

Mihai Cosma

Soþiei la aniversare
De la creºtet la picioare
E superbã-a mea iubitã,
De-o asemãn cu o floare…
Cu o floare vestejitã.

Soluþie salvatoare
Când nimbul tinereþii s-a cam dus,
Iar pasiunea-þi e de-acum poveste,
Alintul unei tinere neveste
Ca oriºicare leac e mai presus!

Mihai Haivas

Osârdia neghiobiei
Îi ceri zadarnic unei minþi obscure
Sã-ºi ostoiascã zelul patologic
De-a frânge echilibrul ecologic
Ce-ar mistui o falnicã pãdure.

Argumentând cu expozeul logic 
Al probei evidente ºi mature,
Îi dai prilej sã þipe, sã te-njure
ªi sã te batã (recte, cronologic!).

A te-adresa spre cugetu-i e-n van 
El simþitor e doar la ramazan 
Cum, îndeobºte, sunt mai toþi opacii.

Deci fã apel la logica-i câlþoasã
ªi spune-i clar cã distrugând copacii
N-o sã mai aibã scobitori la masã!

Declaraþie
Declar aici solemn ºi rãspicat
Cã-n anii – aceia (ºtiþi ºi voi, în fine)
Cu securiºtii n-am colaborat,
Ci numai ei colaborau cu mine.

George Petrone 

Unei  prietene
Eu o laudã þi-aduc:
Ai un mod îndemânatic
Sã þii soþul sub papuc
ªi amantul pe jãratic!

Compensãri  politice
Eu nu aº vrea sã fac vreo gafã,
Dar spun pe-ale reformei axe:
Guvernul ne-a  luat din leafã,
În schimb ne-a dat mai multe taxe!

Camelia Nistor

Unei  prietene
Eu o laudã þi-aduc:
Ai un mod îndemânatic
Sã þii soþul sub papuc
ªi amantul pe jãratic!

Compensãri  politice
Eu nu aº vrea sã fac vreo gafã,
Dar spun pe-ale reformei axe:
Guvernul ne-a  luat din leafã,
În schimb ne-a dat mai multe taxe!

Aurel Baican

Soþi  Octogenari
Pãrul ei demult albit,
De o vreme e vopsit.
Dar ºi eu, e-un adevãr,
L-aº vopsi, dar nu am pãr!

În  Cãutarea  Fericirii
Prinse fetele de-un dor
Au plecat din bãtãturã
Sã-ºi gãseascã-un viitor…
Pe ºoseaua de centurã.

ªtefan Boboc

Birocraticã
De la Ana la Caiafa
Sunt plimbat azi pentru-un act
Sã-l obþin, mã jur, sunt gata
Sã fac ºi cu dracul pact!

Corneliu Vãleanu

Epigramistul
Epigramistu-i omul care,
Acid ºi sare are-n plus
ªi-aºa se ia de fiecare,
Ce o greºealã a produs.

Epigramistu-i plin de ace,
De îl atingi, e ca un arc,
El face multe ºi desface,
Când trece visãtor prin parc.

El are ºi discernãmânt,
Zâmbeºte la o glumã bunã,
Va înþelege un cuvânt,
Dar nu ºi-o rimã ce nu sunã.

Epigramistu-i om cu har,
Zâmbeºte chiar ºi-atunci de-i trist,
Poþi sta cu el la un pahar
ªi sã-þi vorbeascã despre Crist.

Epigramistu-i om ca toþi,
Mãnâncã, bea, chiar ºi fumeazã,
Nu-i poate suferi pe hoþi,
Pe cei cinstiþi el îi urmeazã.

Epigramistu-i cel ce ºtie
Piper ºi sare cât sã punã
Ca ºarja cu umor sã fie
ªi ce-a avut de spus sã spunã!

De-o lume e apreciat,
Epigramist e, cu þidulã,
Dar este ºi apostrofat
De cei cu „musca pe cãciulã”!

Chiar de nu-i place oriºicui,
Dar scump el îºi va vinde pielea
ªi n-o sã punã poanta-n cui…
Nici chiar în „Cuiul lui Pepelea”!

Ecaterina Sofronie

Echitate
Vrând sã evite anomaliile
Împarte-n mod egal ºi basta;
Cu o colegã bucuriile,
Necazurile cu ... nevasta!

Ioan Zaharia
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literaturã universalã

Constãnþeanul Taner 
Murat, de etnie tãtarã, a 
publicat o serie de cãrþi care 
vizeazã istoria, civilizaþia ºi 
cultura (literatura tãtarilor). 
Inginer de formaþie, a 
intenþionat sã se înscrie la 
facultatea de limba tãtarã, din 
Bucureºti, dar aceasta s-a 
desfiinþat. A pornit singur la 
drum, citind lucrãrile de 
specialitate despre istoria 
poporului sãu, limbile altaice 
(semnate de nume ca 
Mustafa Öner, Marcel Erdal, 
Sir Gerard Clauson, 
Philippe-Schmerka Blacher, 
Vladimir Drîmba º.a.), cursurile unor profesori (între care îi 
aminteºte pe ªukran Vuap-Mocanu, Agiemin Baubec ºi 
Mihai Maxim). Cãutând sã afle mai multe despre istoria 
poporului sãu, a citit, în original sau/ ºi englezã/ francezã, 
lucrãri ca Mongol niugea tobgeaun (Istoria secretã a 
mongolilor), Codex Cumanicus, constatând mai multe 
incorectitudini fie în traducere, fie în interpretare. A scris o 
primã carte în limba tãtarã, intitulatã Voci din rãdãcini 
celeste, despre care noteazã: „deºi ar putea fi consideratã un 
roman istoric, în mare parte nu este altceva decât traducerea 
literalã a vechii cronici. Intervenþia mea s-a limitat la 
introducerea unor pasaje menite sã faciliteze înþelegerea 
vechilor obiceiuri ale tãtarilor ºi mongolilor, cu respectarea 
strictã a adevãrurilor istorice reieºite din cronicã”. Un prim 
volum este Kókten sesler, I-ínðí bólím, Temúçin, 2006, al 
doilea fiind în fazã de proiect. A mai publicat: Dicþionar 
român - tãtar crimean, Sózlík kazakºa - kîrîm tatarºa, la 
Constanþa, 2010, Dicþionar român - tãtar crimean, Sózlík 
kazakºa - kîrîm tatarºa, în SUA, 2011, un Dicþionar 
ornitologic latin-tãtar crimean-latin, Kîrîm Tatarða Álem-í 
Tayyarat. Aviarium Scythicum ad scientiam conformatus, 
CreateSpace, Charleston SC, USA, 2010, o carte de poeme, 
Ótken bír ºaklayga sewdam (Dragostea mea pentru un 
pescãruº cântãtor), apãrutã în douã ediþii, în SUA ºi la Iaºi, 
2010, respectiv 2011.

Marius Chelaru: -Domnule Taner Murat, vorbiþi cu 
plãcere despre Constanþa copilãriei dumneavoastrã. Am 
vãzut ºi eu oraºul acesta schimbându-se peste ani. Povestiþi-
ne puþin despre anii copilãriei, despre Constanþa cum o 
vedeaþi dumneavoastrã atunci, despre pãrinþi, copilãrie, 
familie…

Taner Murat: -M-am nãscut într-un cartier de la 
marginea oraºului Constanþa în care pluteau arome de cafea, 
bragã, seminþe prãjite, susan ºi acadele dar o bunã parte a 
copilãriei am petrecut-o la þarã, în satele din care proveneau 
pãrinþii mei, ambii muncitori. Familia numeroasã a tatãlui 
meu, cu strãvechi rãdãcini nobiliare, sãrãcise sau fusese 
sãrãcitã în ultima sutã de ani ºi îºi ducea acum cu demnitate 
traiul în sudul actual al Dobrogei ciuntite, în satul Bayram-
Dede, rebotezat de valahi Independenþa. Bunicii paternali nu 
i-am cunoscut, cãci se prãpãdiserã încã de când tatãl meu 
era doar un puºti. Însã în sat rãmãseserã fraþii mai mari ai 
tatãlui, care mi-au þinut întotdeauna loc de bunici. Nu 
departe de locul acesta de vis, la câteva dealuri distanþã, se 
aflã Kaºîkºî, azi Casicea, de unde provine mama. Familia 
bunicilor maternali era la fel de modestã ca toatã tãtãrimea. 
Bunica mea, cãreia în sat i se spunea „Anipe kartiy”, adicã 
„bunicuþa Anipe”, era o femeie pioasã, deosebit de 
respectatã pentru acurateþea cu care recita Coranul ºi 
îngrijea, aºa adusã de spate cum era ea,  mormântul sfânt de 
peste drum, „Azî-Babay”, la care veneau sã se roage 
nãpãstuiþi din toatã þara. Bunicul era îngãduitor ºi hâtru. Mã 
lua cu el pe oriunde avea treabã în sat, ºi în rãstimpuri îmi 
povestea prin barba lui surã despre rãdãcinile din negurile 
vremii ale familiei noastre care, spunea el, se trãgea din 
prima întemeietoare a unui stat pe aceste meleaguri. Aici am 
conºtientizat cine sunt, în aceste douã sate, ambele aflate pe 
„Aleea Barzilor”, o linie imaginarã ce leagã vreo zece 
localitãþi vecine aflate la vest de Mangalia, ºi din care 
provin, aproape fãrã excepþie, toþi poeþii tãtari din Dobrogea 
secolului XX, indiferent unde au creat: în România, 
Crimeea, Turcia, Dagestan, Siberia sau Statele Unite.

-Aþi optat pentru meseria de inginer. A fost o întâmplare 
sau chemare la vremea respectivã?

-Am absolvit un liceu cu profil real, liceul „Ovidiu” din 
Constanþa. Îndreptarea cãtre inginerie a fost cât se poate de 
naturalã. Am avut nevoie de vreo doi ani de facultate pentru 
a prinde cu adevãrat drag de aceastã meserie, dar, în final 
lucrul acesta s-a întâmplat, mi-am iubit ºi îmi iubesc în 
continuare profesia. Oarecum întâmplãtor a fost doar faptul 
cã am studiat la Sibiu, pe vremea aceea un oraº sãsesc de 
care era imposibil sã nu te îndrãgosteºti, ºi de care am rãmas 
puternic ataºat. Datorez saºilor din Sibiu, care în acele 
vremuri m-au acceptat în cercul lor închis, capacitatea de a-
mi ordona gândirea ºi faptele. La ei mi s-au confirmat 
învãþãturile de acasã, printre ei mi s-a adeverit cã mai bine 
mori decât sã renunþi la libertate. Prezentare ºi interviu de Marius CHELARU
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-Apoi a fost cealaltã chemare, spre limba, istoria ºi 
cultura tãtarilor sau era ceva care venea din copilãrie, dar 
pur ºi simplu nu s-a ivit prilejul? Mã gândesc ºi la faptul cã 
înainte de înainte de 1989, înainte ºi de explozia internetului 
la noi, era mai dificil accesul la surse.

-Chemarea aceasta am avut-o dintotdeauna, cãci aºa am 
fost educat de la bun început.  Înainte de 1989 am reuºit sã 
iau doar niºte lecþii de limba turcã ºi sã mã acomodez astfel 
cu gramatica limbilor altaice. Dupã 1989 a fost o perioadã 
destul de lungã în care am fost aruncaþi într-un haos creat în 
mod deliberat, aºa încât ºi atenþia mea a fost îndreptatã cãtre 
latura materialã a vieþii, hrãnirea spiritualã fiind sporadicã, 
întâmplãtoare. Apreciez cã internetul a avut la noi tarife 
accesibile marelui public abia spre sfârºitul ultimei decade. 
Declicul meu interior s-a declanºat undeva în jurul anului 
2002, când am hotãrât sã desfiinþez mica afacere pe care o 
aveam ºi sã dedic tot restul vieþii, atâta cât mi-a mai rãmas, 
limbii mele materne.

-Temugin, „Istoria secretã a mongolilor”, „Codex 
Cumanicus”. De fapt spre ce se îndreaptã mai mult 
proiectele dumneavoastrã? Spre istoria sau spre limba 
tãtarilor? Când întreb asta mã gândesc ºi la cãrþile publicate 
pânã acum de dumneavoastrã.

-Mã preocupã limba tãtarã crimeanã, mã preocupã teoria 
ei, istoria ºi evoluþia ei, mã preocupã viitorul limbii mele 
materne. Mã preocupã în mod continuu, constant. Mi-am 
fixat ca obiectiv major al existenþei mele salvarea limbii 
materne ºi reaºezarea ei la locul cuvenit. Absolut toate 
activitãþile pe care le desfãºor în viaþa de zi cu zi se 
subordoneazã acestui obiectiv. Desigur cã pe parcursul 
activitãþii mele privind studiul ºi analiza limbii tãtare 
crimeene am consultat ºi surse cu vechime impresionantã. 
„Codex Cumanicus”, care poate fi citit de orice tãtar fãrã 
ajutorul vreunui dicþionar, pune primul mare semn de 
întrebare asupra bunei credinþe a istoricilor europeni, care pe 
de o parte afirmã cã tãtarii au apãrut în zona aceasta 
migrând de undeva din zona Asiei Centrale, iar pe de altã 
parte ne spun cã poporul cuman a dispãrut. Odatã demontate 
aceste douã mari neadevãruri eu mã limitez sã citez un 
proverb tãtãresc: „Yalan tuwuruwðî”, adicã „Minciuna e 
nãscãtoare”.

-Când am scris despre munca dumneavoastrã spuneam 
în încheiere cã ar fi bine (ºi pentru ca legãtura cu limba 
românã sã fie pãstratã în continuare, datã fiind ºi 
puþinãtatea surselor în limba noastrã, ºi faptul cã sunteþi un 
lector de acum avizat al vechilor cronici ale mongolilor ºi 
tãtarilor) ca demersurile acestea sã le traduceþi ºi în 
românã.

-Traducerea în limba românã ar fi o provocare foarte 
serioasã la care recunosc cã m-am gândit uneori. Pentru 
moment am însã în agendã o listã de alte prioritãþi, iar 
traducerea va trebui sã mai aºtepte. Dacã existã nerãbdãtori 
îi invit – de ce nu? - sã înveþe limba tãtarã.

-Sã revenim la dicþionar. Dincolo de efortul propriu-zis, 
de munca de cercetare ºi de sintezã, de opþiunile 
dumneavoastrã ºi cuprinderea lui, este o lucrare care a fost 
primitã cu interes ºi de specialiºti, lingviºti, cercetãtori, din 
ce am vãzut. Din câte am constat la faþa locului, ºi în 
Crimeea, inclusiv în mediile universitare, lucrarea a fost 
aºteptatã cu interes. Eu cred cã este o lucrare importantã, 
din câte ºtiu eu cu caracter de unicat în domeniu, de care se 
vor servi în munca lor mulþi de acum înainte ºi, poate, va 
constitui punct de pornire pentru alte asemenea demersuri. 
Vorbiþi-ne despre munca la acest proiect ºi opþiunile privind 
alfabetul utilizat de dumneavoastrã, domenii, aria de 
provenienþã a cuvintelor din vocabularul tãtarilor º.a. 

-Lucrarea reprezintã rezultatul unui proiect desfãºurat 
neîntrerupt pe parcursul a mai mulþi ani. Nu am avut la 
dispoziþie dicþionare premergãtoare în limba românã, ºi, 
neavând niciun fel de cunoºtinþe de limbã rusã, nu m-am 
putut inspira din lucrãrile apãrute în Rusia. Am încercat însã 
sã compensez aceste lipsuri utilizând intensiv toate celelalte 
surse, plecând de la monitorizarea atentã a fiecãrei discuþii 
în limba tãtarã la care participam ºi trecând prin culegerea 
cuvintelor din cãrþile în tãtarã apãrute la noi, dar ºi prin 
utilizarea intensivã a internetului. Internetul mi-a asigurat 
accesul la diverse lucrãri în limbile altaice înfrãþite, de fapt 
niºte dialecte ale limbii tãtare: turcã, azerã, kazahã, tãtarã de 
Kazan, turkmenã, uzbecã plecând de la „Muqadimmat el 
edep”, scriere începutã de El Zawahºari în sec. XII ºi 
completatã de diverºi anonimi timp de încã douã sute de ani 
ºi ajungând pânã la lucrãri din zilele noastre. În organizarea 
ºi analiza bazei de date am avut ca atu competenþele mele 
tehnice care mi-au permis sã adaptez programul Access la 
necesitãþile proiectului meu. Cred cã prin cuplarea lexicului 
cuprins în acest dicþionar cu lexicul din lucrãrile redactate în 
zona rusã s-ar putea obþine o lucrare cu adevãrat complexã.

-Prin ce diferã concret alfabetul în uz la Facultatea de 
Limbi Strãine, din cadrul Universitãþii din Bucureºti, pentru 
care aþi optat, ºi despre care spuneþi cã „deºi ar putea fi 
considerat perfectibil”, „redã foarte fidel timbrul vocalelor 
ºi este categoric superior altor alfabete utilizate pentru 
limba tãtarã crimeanã”, de alfabetul latin al „limbilor 
turco-tãtare” elaborat de Bekir Çobanzade, ºi aprobat la 
congresul de turcologie din 1926, în care sunt preluate ºi 
litere din alfabetul român?

-Deºi procesul poate fi dureros voi fi obligat sã clarific ºi 
problema alfabetului spunând adevãrul pânã la capãt. 

În România alfabetul în vigoare este cel care a fost 
utilizat în cadrul Facultãþii de Limbi Strãine a Universitãþii 
din Bucureºti. El nu este negociabil. A fost elaborat în anii 
'50 (deci dupã apariþia alfabetului turcesc în litere latine) de 
cãtre un grup de specialiºti tãtari ºi români, a cãror 
competenþã este incontestabilã, ºi este expresia eliberãrii 
limbii ºi naþiunii tãtare de sub dominaþia turceascã care a 
durat mai multe secole. Toate încercãrile trecute ºi actuale 

de a desfigura sau înlocui acest alfabet sunt lovite de 
nulitate, întrucât constituie demersuri ale unor persoane sau 
asociaþii lipsite de competenþe lingvistice. 

Fãrã sã încerc sã întinez memoria martirului nostru 
Bekir Çobanzade, trebuie sã vã reamintesc cã timp de mai 
multe secole Crimeea s-a aflat sub dominaþia turceascã, a 
naþionalismului turcesc de atunci. Astfel, educaþia ºi cultura 
în limba tãtarã nu s-au putut manifesta de-a lungul a mai 
multor secole, atât în Bahçesaray, cât ºi în câteva oraºe de 
pe litoralul Crimeii, ele fiind înlocuite total cu educaþia ºi 
cultura în limba turcã. În aceastã zonã restrânsã din jurul 
capitalei Crimeii a apãrut chiar un dialect, un fel de tãtarã 
crimeanã cu puternice influenþe turceºti. Vom înþelege 
aºadar cã absolut toþi intelectualii tãtari din ultimele secole 
au fost educaþi exclusiv în limba turcã ºi în spiritul 
naþionalismului turcesc, care considerã, în opinia mea, limba 
tãtarã doar un limbaj al maselor, un limbaj vulgar. 
Alfabetului latin elaborat de cãtre Bekir Çobanzade îi 
lipsesc literele corespunzãtoare unor foneme specifice limbii 
tãtare, respectiv vocala „Í, í” ºi semiconsoana „W, w”. Acest 
alfabet nu este altceva decât alfabetul turcesc, oarecum 
adãugit, ºi a fost redactat de cãtre Çobanzade sub presiune, 
la solicitarea lui Mustafa Kemal Atatürk, a cãrui doctrinã 
naþionalistã a strãbãtut decadele pânã cãtre ziua de azi la 
adãpostul celei mai lungi junte militare cunoscute în istorie. 
El este expresia naþionalismului turcesc din epocã ºi nu 
poate intra în nici o discuþie serioasã.

-Dragostea mea pentru un pescãruº cântãtor. Un volum 
care înseamnã cã ºi poezia vã atrage, cã veþi mai publica 
versuri, sau rãmâne doar aceastã „primã încercare” „în 
limba tãtarã crimeanã”?

-Desigur cã am momentele mele în care trãiesc un lirism 
profund precum ºi tentative de a le exprima. Devreme ce am 
publicat poemul menþionat de dumneavoastrã cum aº mai 
putea nega sau ascunde existenþa acestor momente? 
Gândesc de cele mai multe ori în tãtarã aºa încât am pãstrat 
în sertar câteva strãduinþe poetice în limba tãtarã de care m-
am declarat mulþumit. Dar pot sã vã spun cã am mai exersat 
atât în românã cât ºi în englezã. Voi mai publica din 
tentativele mele.

-Am colaborat la diverse proiecte cu alþi colegi din 
comunitatea tãtarã ºi turcã (în principal Guner Akmolla, 
apoi Fatma Sadâc º.a.), am avut ocazia sã întâlnesc scriitori 
tãtari din România, care scriu ºi în limba maternã, ºi în 
românã. Ce înseamnã sã fii scriitor de etnie tãtarã în 
România? Cum apreciaþi dumneavoastrã cã sunt cunoscute 
creaþiile lor în România, dar ºi în  Crimeea?

-Sã recunoaºtem, traversãm un interval lipsit de fast 
pentru mai toþi autorii din România, aºadar ºi noi, autorii de 
etnie tãtarã, reuºim cu mari eforturi sã ne facem cunoscuþi, 
atât în România, cât ºi în Crimeea sau în alte þãri. Se impune 
sã ne conjugãm eforturile pentru a obþine o expunere cât mai 
largã. În raport cu autorii români, noi dispunem însã în 
aceastã perioadã criticã pentru limba tãtarã de niºte vectori 
potenþiali, ºi anume de atitudinea colegilor de breaslã care, 
la nivel internaþional, încep sã se preocupe de soarta limbii 
noastre ºi doresc sã cunoascã cât mai bine naþiunea tãtarã 
oferindu-ne chiar diverse formule de lucru în parteneriat. Va 
trebui sã învãþãm cât mai rapid sã gestionãm profitabil 
aceste vehicule, care deocamdatã sunt puþine numeric, dar 
ne-ar putea creºte notorietatea în timp relativ scurt ºi prin 
eforturi minime din partea noastrã.

-ªi, în subsidiar, cum aþi aprecia oportunitãþile de 
publicare pentru un scriitor român de etnie tãtarã în 
România, ºi în general? ªi care consideraþi dumneavoastrã 
cã este publicul þintã pentru scriitorul român de etnie 
tãtarã?

-România comunistã a avut o politicã distructivã în 
raport cu literatura tãtarã, pe care a împiedicat-o sã 
înfloreascã. În perioada comunistã incipientã etnia noastrã a 
fost decapitatã de întreaga intelectualitate. Mai apoi nu s-au 
acceptat la tipar decât câteva culegeri de folclor, ar putea fi 
numãrate pe degete. Autorii, la rândul lor, erau desigur aleºi, 
aprobaþi. Pânã ºi autorilor de lucrãri cu caracter ºtiinþific li 
se impunea sã foloseascã un anumit stil. Activitãþile literare 
au continuat sã fie limitate ºi în perioada postcomunistã, 
când scriitorii, români sau tãtari, ºi-au cãpãtat numai dreptul 
de a se exprima dupã cum doreau, dar nu ºi posibilitatea de 
a publica, aceasta continuând sã fie obstrucþionatã prin 
diferite metode, inclusiv dupã intrarea în UE. Putem vorbi 
despre adevãrata libertate de exprimare a scriitorilor tãtari 
abia începând cu ultima perioadã a anului 2009, când 
tarifele de tipãrire au devenit accesibile ºi pentru noi, 
întrucât s-au manifestat efectele crizei ºi au apãrut suficiente 
tipografii digitale. Scriitorul de limbã tãtarã din România 
pleacã din start cu handicapul unui public redus. Statul 
român cunoaºte bine acest lucru, ºi prin atitudinea sa 
deliberat pasivã continuã sã  ne dezavantajeze, deºi tãtarii 
plãtesc în România aceleaºi taxe ca ºi românii. Regret, nu 
pot disculpa statul român.

-Sã încheiem cu proiectele dumneavoastrã în general, ºi 
în domeniul scrisului în special, în tãtarã ºi în românã.

-Lucrez de foarte mulþi ani la un dicþionar de proverbe 
tãtãreºti. Este posibil sã public aceastã lucrare spre finalul 
anului sau la începutul lui 2012.  Cam în aceeaºi perioadã vã 
puteþi aºtepta la apariþia volumului „Yamanlîgîn ºeºeklerí”, 
o culegere de sonete din „Florile rãului”, de Charles 
Baudelaire, pe care am îndrãznit sã le traduc. Voi apãrea de 
asemenea cu un volum surprizã, despre care tot ce pot sã vã 
spun este cã va fi în limba românã.Vã sunt recunoscãtor 
pentru interesul manifestat.

-Vã mulþumesc.

Noiembrie 2011

„Mi-am fixat ca obiectiv major al 
existenþei mele salvarea limbii 
materne ºi reaºezarea ei la locul 
cuvenit” 
- convorbire cu Taner Murat 



degustãri cultural - literareCãþãrat pe poemul cel mai înalt, pînã 
la genunchi îngropat în extazuri1

Somelier de serviciu,

Alexandru Dan CIOCHINÃ
1 Selecþie din revistele primite la redacþie ºi din cele aflate în 

colecþia autorului.
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 „ a doua zi, mahmure, sensurile
dar încet-încet: cîte un beculeþ

altul, se aprindeau, durrrerrros de tot!”
Mircea V. Ciobanu

 „De regulã 
(ºi gramaticalã)

pisicile intrã în literaturã 
deschizînd uºa muzelor cu

ghiarele lor în formã
 (ºi formalism)

de paranteze 
Leo Butnaru

În Ex Ponto, nr 3(32), iulie-septembrie 2011, am citit 
trei interviuri bine construite cu Fãnuº Neagu (realizat 
de Viorel Dinescu), Cassian Maria Spiridon (în dialog 
cu Amelia Stãnescu) ºi Daniel Corbu (realizat de Tania 
Nicolescu). Proza de calitate (Florin ªlapac, Ovidiu 
Dunãreanu, Dan Perºa, Liviu Lungu, Constantin 
Novac), traducerile din literatura universalã (Kristin 
Dimitrova), eseurile diverse (Ana Dobre, Daniela 
Varvara, Nicolae Rotund, Angelo Mitchievici) 
completeazã un sumar ca de fiecare datã interesant. Nu 
în ultimul rînd, am remarcat excelenta secþiune Imagine, 
dedicatã artistului plastic Constantin Grigoruþã, cu 
frumoase reproduceri grafice.

Feed Back, nr. 8 se deschide cu un editorial vioi al 
lui Daniel Corbu (Criza literaturii, literatura crizei) ce 
prefaþeazã ancheta cu acelaºi titlu (la care participã cu 
incisivitate Nicolae Bãciuþ, Theodor Codreanu, Virgil 
Diaconu ºi Gellu Dorian): „Literatura este, ca orice artã, 
o crizã a realului, o rãsturnare celestã, o ieºire în ideal. 
De aceea, vorbind de o crizã a artei, referinþa e o crizã a 
crizei, adicã o pulverizare a ceea ce e fãcut în ideal, 
întru frumos ºi bine. Iar noi nu credem, o spunem de la 
început, într-o astfel de crizã.” Eseurile (Viorel 
Mureºan, Mihai Cimpoi, Andrei Zanca), poezia 
(Angela Baciu, Dan Dãnilã, Tania Nicolescu, George 
Lixandru, Liviu Þiplica), proza (Liviu Antonesei) ºi 
cronicile literare (Gheorghe Simon, Valeria Manta 
Tãicuþu, Daniel Corbu) dau relief unui numãr 
consistent, din care am mai reþinut rubricile Biblioteca de 
poezie (Allen Ginsberg), Teorii, idei, manifeste (Harold 
Bloom), Galaxii lirice (Robert Rojdestvenski, Derek 
Walcott, Rade Drainac), alãturi de dialogul lui Roger 
Vitrac cu Tristan Tzara. 

„Aº dori sã beneficiez, cãtre sfîrºitul vieþii, de o 
perioadã de liniºte. Sã intru în lumea unor cãrþi 
ispititoare pentru care n-am avut timp. Însã nu-mi 
închipui cum ar fi posibil” scrie Gheorghe Grigurcu în 
Familia, nr. 7-8(548-549). Am mai citit cu interes 
paginile semnate de Al. Cistelecan (Emilian Galaicu-
Pãun critic literar), Alexandru Vlad (Nodurile timpului), 
Daniel Vighi (Povestire-poem cu guitara ta!), Vasile Dan 
(Cum l-ai citi pe Cioran însuºi în versuri), Marius Miheþ 
(O capodoperã uitatã), Adriana Bãrbat (Lectura ca 
experienþã revelatoare), Ioan Buduca (René Guénon, Rudolf 
Steiner, Basarab Nicolescu) ºi Sorin Borza (Omul jignit: un 
denunþ magistral). Prozã de calitate ne propun Nicolae 
Breban, Peter Esterhazy, Florin Ardelean, Rãzvan T. 
Coloja, Anca Goja, Florin Irimia, Alexandru Jurcan, 
Rareº Moldovan, Traian ªtef, Radu Þuculescu. ªi 
poezia este bine reprezentatã prin contribuþiile oferite 
de Daniel Corbu, Mircea Mãluþ, Peter Racz, Alexandru 
Sfîrlea sau Gheorghe Vidican.

În Mozaicul, nr. 8(154), rubrica Miºcarea ideilor este 
dedicatã lui Virgil Mazilescu (semneazã Iulian Boldea, 
Horia Bãdescu, Nicolae Coande, George Popescu, 
Gabriel Nedelea, Petriþor Militaru ºi Gelu Vlaºin). 
Aurelian Zisu ne propune un grupaj de poeme (Umbre 
pe pînza vremii): „Se plimba. Tu dai cuvîntul unei crime, 
eu muream./ Atîrna portretul nostru la un loc pe-un fir 
de fum.” Mihai Ghiþulescu (Istorie prin concepte/concepte 
prin istorie), Silviu Gongonea (Teatrul de avangardã), 
alãturi de Petriþor Militaru (Discursul cultural european 
al secolului XX ºi dilemele identitãþii) ºi Andrea Bajani 
(Fiecare promisiune – în prezentarea ºi traducerea lui 
Marin Budicã) sunt lecturi agreabile.

Dan Cristea (Camerele ca o carte) dedicã în Apostrof, 
nr. 9(256), un microeseu memoriei marelui poet Mircea 
Ivãnescu: „Fireºte cã aceastã micã divagaþie despre 
motivul camerei la M. Ivãnescu este, de fapt, o pledoarie. 
De aici însã, parafrazînd o spusã a poetului, putem 
merge ºi mai departe, spre imaginarul ivãneºtean.” 
Anca Sîntimbrean („Cum se poate trãi printre morþi”) 
scrie cu aplicaþie despre lirica Ilenei Mãlãncioiu, iar 
ªtefan Borbely (Ruperea pisicii) despre proza 
memorialisticã a Magdei Cîrneci. Oana Presecan (Mitul 
fondator al unor lumi inventate), Ovidiu Pecican 
(Romancierul universal), Mihaela Ursa (Ieºrea din 
literaturã, întoarcerea la scris), Iulian Boldea (O lecþie de 
demnitate) ºi Mirel Anghel (Lecturi din galaxia Stephen 
Hawking) se citesc cu încîntare, alãturi de poemele lui 
Andrei Zanca þi Leo Butnaru. Dosarul (Fondane – Cioran. 
Exerciþiul spiritual) cu prinde un dialog al lui Cioran cu 
Arta Lucescu-Boutcher, propus de Luiza Palanciuc ºi 

Mihai ªora: „Fondane era un om de mare altitudine. 
Avea în el o nobleþe cu mult deasupra rînduielilor de 
toate zilele.”

„Într-o þarã unde numai cine nu vrea nu-ºi ia 
doctoratul, a intervenit o mãsurã care s-ar putea sã mai 
schimbe puþin lucrurile. Este vorba de clasificarea 
universitãþilor, în universitãþi de cercetare avansatã ºi 
educaþie, de cercetare ºi educaþie ºi de educaþie. În 
parantezã fie zis, cred cã termenul e greºit, cãci nu de 
educaþie este vorba, ci de instrucþiune” constatã Nicolae 
Prelipceanu în editorialul din Viaþa Româneascã, nr. 9-
10. Un grupaj In memoriam Mircea Ivãnescu este asumat 
de Al. Cistelecan ºi Florin Caragiu: „Mircea Ivãnescu a 
fost receptat ca un poet atipic în spaþiul poeziei 
româneºti. Motivaþiile acestei cvasi-unanime aprecieri 
apar diverse ºi nu de puþine ori contradictorii.” 
Ancheta numãrului, Normã, normalitate, azi, este 
orchestratã de Marian Drãghici þi animatã de 
intervenþiile lui Liviu Antonesei, Simona-Grazia Dima, 
Ferencz Judith, Solomon Marcus, Anca Mizumschi, 
Cosmin Perþa, Nicolae Stan ºi Ion Vianu. Bine 
construite sunt ºi eseurile semnate de Liviu Bordaº 
(Cãlãtoriile adolescentului miop prin þara brahmanilor ºi a 
fachirilor), Mircea Bîrsilã (Elegiile lui Nichita Stãnescu), 
Ioan Buduca (Unificãrile) sau Antonio Patraº (Modelul ºi 
oglinda. Lovinescu par lui-même). Proza de calitate oferitã 
de Matei Viþniec (Am deschidere!), Alexandru Vlad (O 
partidã de þah) ºi Dan Iancu (Noi, o jumãtate de zeu), 
alãturi de poezia excelentã (Iulian Caragea þi Liviu 
Capºa) completeazã un numãr dens cît o carte bunã.

În Argeº, nr. 9(351), am citit cu folos cele semnate de 
Dumitru Ungureanu (Nicolae Manolescu sau despre 
sentimentul românesc al suficienþei de sine), Nicolae Oprea 
(Totalitarismul românesc sau þinta ironiei unui prozator 
român), Magda Ursache (Politicã: Zero extaz), Mircea 
Bîrsilã (Crîngul sacru în viziunea lui Vasile Alecsandri), 
Oliver Anghel (Premisele unei noi generaþii), Mariana 
ªenilã-Vasiliu (Indestructibila genã greacã þi arta modernã), 
alãturi de poeziile atent selectate þi propuse de Mihai 
Posada, Nicolae Jinga, Alexandru Cazacu, Leo Butnaru 
ºi                     Ioana Geacãr, sau proza lui Gellu Dorian 
(Cartea de la Uppsala).

„A fost ideea Otiliei Hedeºan [...] de a aniversa 55 
de ani de învãþãmînt filologic la Timiºoara, într-un mod 
mai puþin formal ºi convenþional” scrie Smaranda 
Vultur în preambulul unor comentarii (Despre 
începuturi) care surprind ceea ce „se numeºte atmosfera 
unui timp ºi loc.” Participã Þtefan Munteanu, Lucia 
Jucu-Atanasiu, Iosif Cheie Pantea, Vasile Frãþilã, Vasile 
Þîra, Livius Ciocîrlie, Peter Kottler. Mircea Mihãieþ 
(Patosul luciditãþii), Alexandru Budac (Duende), Radu 
Ciobanu (Visãtorul ºi lumea), Vladimir Tismãneanu 
(Despre dosare, intrigi ºi anchete), alãturi de Dana 
Chetrinescu (Credinþa de buzunar) ºi Ileana Pintilie 
(Mãscãriciul emigrant) se citesc cu interes. Partea a II-a a 
dialogului dintre Tino Villanueva ºi Cristina 
Chevereºan (Mi-am descoperit propria culturã) este de 
asemenea de reþinut. 

„Avînd poate un foarte accentuat simþ al 
vremelniciei putem înþelege mai bine acele momente în 
care ni se înfãþiºeazã risipirea pãmînteascã” precizeazã 
Nicolae Stroescu Stîniþoarã într-un dialog cu Pavel 
Chihaia (Imortalitate ºi descompunere în arta Evului 
Mediu), publicat în Convorbiri literare, nr. 9(189). În 
acelaºi numãr, Irina Mavrodin (Din nou despre statutul 
teoretic al eseului), Gheorghe Grigurcu (Înfruntarea 
cunoaºterii), Basarab Nicolescu (Poemul poemelor), Ioan 
Holban (Capsula etanºã a textului), Vasile Spiridon 
(Trecutul ca prezent), Emanuela Ilie (Brumaru. Emil 
Brumaru), Marian Barbu (Vitralii de culturã), alãturi de 
Octavian Mihalcea (Revelaþia paºilor eterni) se citesc cu 
încîntare. Poezia propusã de Emilian Mirea, Liviu 
Ofileanu, Grigore Gherman, Diana Marinache, proza 
lui Vasile Andru (Povestea lui Sarsailã care a zidit o 
catedralã) ºi Arbatel Filohteanu (Endolinele), alãturi de 
Biblioteca animatã de Doina Uricariu (Evanghelia poeþilor 
sau Toboganul) dau forþã ºi vigoare unui numãr 
împlinit. 

„Vanitatea, o operaþie expansionistã. Vanitosul 
încearcã sã punã stãpînire, necruþãtor, pe o parte din 
spaþiul sufletesc cuvenit Celuilalt” scrie Gabriel 
Dimisianu (Din jurnal) în Ramuri, nr. 9(1143). Nicolae 
Prelipceanu (Unghearele încã secrete ale Securitãþii), 
plecînd de la un articol semnat de Clara Mareº în Vatra 
(Ion D. Sîrbu – o viaþã între oglinzi) în care este evocat 
faptul cã „ofiþerul de caz, locotenentul major Olimpian 
Ungherea, propune avertizarea lui I. D. Sîrbu într-un 
cadru lãrgit”, scrie cu indignare: „numele acestui 
mãrunt securist, devenit în democraþie «personalitate 
contemporanã», coroborat cu activitatea sa în acei ani, 
m-a stimulat sã mi-l imaginez, încã de pe atunci, ca pe 
un ºobolan ascunzîndu-se în unghere.” Nichita Danilov 
(Mircea Cãrtãrescu þi simfonia amorurilor sale), Dumitru 
Chioaru (Testamentul poetic al lui Ion Zubaºcu), Paul 
Aretzu (Un debut remarcabil), ªtefan Vlãduþescu 
(Canonul axiologic), Manuel Cortes-Castaneda (Sã scriem 

în limba maternã ca þi cînd n-ar fi a noastrã), Ion Militaru 
(Povestea umbrei) propun pagini pline de conþinut. 
Poezia sensibilã oferitã, între alþii, de Anton Jurebie, 
Cassian Maria Spiridon, Gheorghe Vidican, Florin 
Costinescu, Simona Dumitrache ºi Rodica ªinca, alãturi 
de Pilinski Janos (în prezentarea ºi traducerea lui Csiki 
Attila) înnobileazã un numãr reuºit.

Aflatã la ceas aniversar (la mulþi ani!), Bucovina 
literarã, nr.9(247), înfiinþatã în 1941 la Cernãuþi ºi 
renãscutã (de douã ori!) dupã 1989, publicã un numãr, 
9(247), de excepþie. Invitatul revistei este Mircea A. 
Diaconu („Bucovina literarã n-a fost niciodatã o revistã atît 
de bunã ca acum”) care i se confeseazã lui Constantin 
Arcu: „Cînd am fost eu redactor-ºef, vreun an-doi, era o 
formulã care cerea mult consum psihic. Eu, ca redactor 
ºef, trebuia sã mã lupt sã-l public pe Grigurcu, pe Simuþ 
sau, îmi amintesc exact, pe Rodica Drãghincescu. [...] În 
plus, nu aveam nici timpul ºi poate nici puterea sã fac o 
revistã cu adevãrat bunã.” Tot Mircea A. Diaconu 
(Cioran ºi neputinþa de a fi altceva decît român) scrie cu 
aplicaþie: „pun nebunia din tinereþe nu doar pe seama 
unei nevoi de a-ºi salva neamul prin flagelare, ci mai 
ales pe seama unei autoflagelãri.” Matei Viºniec (Exilul 
ca aventurã culturalã), Ioan Holban (Cînd frunzele iau 
chipul cãderii), Rodica Mureºan (Proiectul utopic al 
fericirii rîvnite), Gheorghe Grigurcu („Clipa are ceva 
fragil-organic”), Adrian Dinu Rachieru (Bacovia ºi 
infernul cotidianului), Iordan Datcu (Mioriþa în lectura lui 
Petru Ursache), alãturi de Liviu Antonesei (Cinsprezece 
noi poveºti filosofice cretane), Radu Mareº (Întîlnirea), 
Petruþ Pîrvescu (Limitele acestei teorii) ºi Ingheborg 
Bachmann (în prezentarea ºi traducerea Ruxandrei 
Hruºcã) sunt o încîntare sau, cum spune într-un poem 
inedit (Vîrsta de bronz) Nicolae Labiº: „Brazii-ºi apleacã 
bezmetice frunþi, sã-mi arate/ Cãrarea, ºi fruntea spre 
zãrile toate întind.”

Nord literar, nr. 9(100), îºi onoreazã cel 100 de 
apariþii publicînd un excepþional grupaj de poezie 
„marca” Ioan Es. Pop: „apocalipsa vine la pachet./ azi 
ai noroc, dar mîine nu se ºtie./ ecranu-i bosumflat ca o 
piftie/ sub care carnea noastrã moare-ncet.” Din 
celelalte pagini am reþinut cele propuse de Gheorghe 
Glodeanu (Narcis ºi mirajul oglinzii), Florian Roatiº 
(Odiseea filosoficã a conþtiinþei de la Socrate la Heidegger), 
Tatiana Dragomir (Mari secrete), Dumitru Micu 
(Virtuþile prozei poetice), Delia Pop (Semne ºi frãmîntãri), 
Carmen Dãrãbuþ (Topos ºi alegorie: Luan Starova, Vremea 
caprelor), alãturi de dialogul Bogdanei Topan cu Nicolae 
Gheran þi, deloc în ultimul rînd, regalul de poezie oferit 
de Gheorghe Pîrja, Ioan Moldovan, Echim Vancea ºi 
George Vulturescu. 

În Contemporanul. Ideea europeanã, nr. 9(714), 
Nicolae Breban este categoric: „Nu, Stalin, pentru a fi 
cît de cît înþeles, nu trebuie expediat în categoria, încã 
destul de numeroasã, a dictatorilor sau autocraþilor. El 
a fost, se pare, un ultim potentat absolut asiatic, care-ºi 
trage rãdãcinile – sau, mai ºtii, necesitatea – dintr-un 
trecut îndepãrtat al acelor populaþii care trãiau în 
vecinãtatea zeilor lor de lut sau de bronz ºi care aveau o 
vitalã nevoie de a se supune cuiva, unei fiinþe ce 
pretindea sã fie înruditã cu norii ºi cu zeii!” Bogdan 
Creþu (Nicolae Balotã: pedagogia lecturii), Maria-Ana 
Tupan (La început a fost povestea… ), ªtefan Borbely 
(Voci de la Limes), Aura Christi (Dostoievski – Nietzsche. 
Elogiul suferinþei), Bedros Horasangian (Veronica), 
Marian Victor Buciu (Polemici cu N. Manolescu), Irina 
Ciobotaru (Identitatea între memorii ºi mãrturisiri), Iulian 
Boldea (Bacovia ºi fiorul insertului fabulos), Dana Duma 
(Oameni în trei dimensiuni) sunt lecturi incitante, ca ºi 
grupajul poetic oferit de Ion Cocora: „Îmi închipui cã 
am optzeci de ani/ ºi dorm în fotoliu cu biberonul în 
gurã/ fãrã ruºine/ visez cã dãrui iubitei mele o tufã de 
afine/ ºi sar disperat din somn/ cã nu-mi aduc aminte 
cum o cheamã”.

Tribuna, nr. 217, 16-30 septembrie 2011, îl omagiazã 
pe Neagu Djuvara cu ocazia împlinirii vîrstei de 95 de 
ani prin scrisul lui Ovidiu Pecican (Un istoric captivant), 
Constantin Cubleºan (Neagu Djuvara: un roman ºi patru 
povestiri): „elegant ºi hîtru povestitor, evocator pitoresc 
al atmosferei, al mediului unor timpuri trecute, plin de 
savoare ºi de umor zeflemitor, aºa cum îi stã bine, de 
altfel, unui veritabil intelectual de rasã sã-ºi permitã 
escapade ludice, de bun simþ, în societate, depãnînd din 
amintire, vechi întîmplãri, cu nonºalanþã ºi erudiþie [...] 
memorialistica lui Neagu Djuvara ne dezvãluie un 
autentic povestitor, de vocaþie.” Am mai reþinut 
paginile propuse de Ion Pop (Mircea Cãrtãrescu, noi 
pagini de jurnal), Laszlo Alexandru (Un joc de cuvinte la 
Boccacio), ªerban Foarþã (Cocoloaºe), Alexandru Vlad 
(Secretul) ºi Mihail Nasta (Timpul inclus. Un studiu al 
diatezelor memoriei). 
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Creºterea ºi descreºterea culturii europene
Jean-Francois Mattei, 

profesor emerit la 
Universitatea din Nisa, 
membru al Institutului 
universitar al Franþei, este 
un filosof bine cunoscut 
cititorilor Cronicii, încît 
nu vom menþiona aici 
titlurile cãrþilor sale. Vom 
aminti însã cã una din 
constantele preocupãri 
ale lui Jean-Francois 
Mattei este evoluþia 
culturii europene, 
mãrturie stînd cãrþile Le 
Regard vide. Essai sur 
l'epuisement de la culture europeenne sau L'identite de 
l'Europe. Jean-Francois Mattei continuã meditaþia 
asupra Europei într-o recentã apariþie editorialã: Le 
proces de l'Europe. Grandeur et misere de la culture 
europeenne, Paris, Presses Universitaires de France, 
coll. „Intervention philosophique”, 2011, 250 p. Atît 
titlul, cît ºi subtitlul cãrþii, sînt provocatoare, dar 
vocaþia filosofiei nu þine de pro-vocare? A provoca 
opiniile înrãdãcinate, a incita la reflecþie instaurînd o 
rupturã în ordinea stabilitã þin în mare mãsurã de o 
conºtiinþã europeanã care începînd cu veacul al 
XVII-lea a devenit mondialã, pentru cã primul model 
cultural rãspîndit în lume era cel european. Jean-
Francois Mattei aminteºte cã Europa zilelor noastre 
îºi neagã o importantã parte nu numai a trecutului, 
ci ºi a identitãþii: moºtenirea creºtinã. Numeroºi 
cãrturari au arãtat cã Europa este moºtenitoarea 
civilizaþiilor greacã ºi romanã, ºi a creºtinismului; se 
ºtie cã civilizaþiile sînt muritoare, civilizaþia 
europeanã cãutînd sã întãreascã acest adevãr cu 
asupra de mãsurã. Civilizaþia europeanã, afirmã 
filosoful francez, ilustreazã perfect un gînd al lui 
Nietzsche care compara cultura cu un fluviu care nu 
mai vrea sã revinã la sine, la matcã. Identitatea 
culturii europene nu se limiteazã la triada Atena-
Roma-Ierusalim, dar acestea sînt coloanele în jurul 
cãrora se înalþã întreg edificiul. Prezenþa culturii 
europene în lume nu trebuie cititã în termenii unui 
imperialism, dar trebuie recunoscute meterezele pe 
care spiritul european le-a aºezat pentru a marca nu 
limitele, ci pragurile cuceririlor. Un astfel de model 
este conceptul, care priveºte lumea altfel decît prin 
imagini, semne sau simboluri. Aici, Jean-Francois 
Mattei vede unul din semnele originalitãþii gîndirii 
europene: „modelarea universalã care permite a 
arunca punþi între un cîmp teoreric ideal, care 
trebuie sã fie analizat, ºi o lume empiricã realã, care 
trebuie sã fie raþionalizatã”. Pledoaria filosofului 
francez este nu pentru afirmarea unei superioritãþi, 
ci pentru asumarea identitãþii în respectul deplin al 
alteritãþii, pe urmele sentinþei delfice: „cunoaºte-te 
pe tine însuþi!”. În primele decenii ale veacului al 
XX-lea, Freud, apoi Husserl, denunþau criza radicalã 
a vieþii în umanitatea europeanã; lor li s-au adãugat 
în timp ºi alþi contestatari, Jean-Francois Mattei 
deplîngînd atitudinea gînditoilor occidentali care s-
au mãrginit la a sublinia slãbiciunile, singurele 
încercãri de redeºteptare  a Europei venind de la cei 
din „blocul estic”, precum Jan Patocka, Czeslaw 
Milosz, Karel Kosik. Excesul de deschidere a adus în 
scenã un joc periculos între majoritate ºi minoritate, 
nu în democraþie, ci în culturã. Raþiunea a fost 
totdeauna îndeaproape urmatã de lipsa de raþiune, 
aºa cum cãlãtorul este totdeauna urmat de umbra sa. 
Europa trebuie sã priveascã dincolo de orizont, 
cãutînd totdeauna sã descopere ºi sã înþeleagã alte 
orizonturi.

Comentarii la Basmul lui Goethe 
În toamna anului 1795, Goethe publica în revista 

literarã „Die Horen”, condusã de Schiller, nuvela 
Das Marchen-Basmul; era ultima dintr-o serie de ºase 
cãreia Goethe îi dãduse numele generic de Convorbiri 
ale unor emigranþi germani. Deºi este o scriere cu mai 
mult mai puþin cunoscutã decît Afinitãþile elective, 

Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister, Suferinþele 
tînãrului Werther sau Faust, Basmul s-a bucurat de o 
bunã primire încã de la publicare, stîrnind un val de 
interes privitor la lumea plinã de simboluri ºi 
semnificaþii descrisã de scriitorul german. Wilhelm 
von Humboldt îi scria lui Schiller: „Nu-mi amintesc 
sã fi citit ceva de un scriitor german care sã egaleze 
Basmul”, iar Schiller îi scria lui Goethe: „Basmul e 
plin de culoare, destul de uºor de citit ºi gãsesc cã 
ideea conlucrãrii tuturor forþelor ºi raportul lor de 
interdependenþã, idee pe care aþi relevat-o odatã, 
este realizatã cît se poate de bine.” Nuvela lui Goethe 
a fost tradusã în numeroase limbi ºi a fost comentatã 
în evidenta dorinþã de a i se descifra misterul ºi 
bogãþia de simboluri. În limba românã, Basmul lui 
Goethe a fost tradus de Sevilla Rãducanu ºi a apãrut 
în Goethe, Opere, volumul 5, Prozã, Editura Univers, 
1987. În limba francezã Basmul este mai cunoscut sub 
numele de ªarpele verde/Le Serpent vert; primul care a 
optat pentru acest titlu a fost Oswald Wirth, în 1922, 
apoi titlul a fost preluat în comentariile lui Rudolf 
Steiner. Tot sub acest titlu, Le Conte (Le Serpent vert) 
apare ºi traducerea realizatã de Chantal Nessler; de 
curînd a apãrut o nouã traducere în francezã a 
Basmului: Jean-Patrick Dubrun, Le Serpent vert. 
Conte initiatique, Paris, Editions Maison de Vie, coll. 
„Voir l'essentiel”, 2010, 192 p. Pentru mulþi cititori 
Basmul lui Goethe va rãmîne doar o lecturã plãcutã, 
un text frumos scris, în care miraculosul este parte 
fireascã a construcþiei, cãci fãrã miraculos nu poate fi 
conceput un basm. Vor fi însã ºi cititori care vor 
cãuta dincolo de litera cãrþii, care vor cãuta sã dea un 
sens întîmplãrilor povestite. Ei vor vedea în 
povestirea lui Goethe o pluralitate de sensuri ºi 
nivele de interpretare, o operã literarã cu caracter 
simbolic ale cãrei înþelesuri nu se dezvãluie la prima 
lecturã. Acestea trebuie sã fi fost imboldurile care l-
au determinat pe Jean-Patrick Dubrun sã întreprindã 
o nouã traducere francezã a Basmului, încercînd sã 
pãstreze bogãþia simbolurilor ºi semnificaþiilor, dar 
sã le redea într-o limbã mai aproapiatã de percepþia 
omului zilelor noastre. Pluralitatea interpretãrilor 
ascunde însã ºi multe capcane, una dintre ele fiind 
proiectarea propriilor idealuri ale cititorilor, a 
propriilor lecturi asupra Basmului, care de altfel este 
un bun  teren pentru extrapolarea unor gînduri, de 
multe ori altele decît cele ale lui Goethe. În mai 1796 
Goethe îi scria lui Humboldt recunoscînd cã Basmul 

este o operã cu caracter 
simbolic ºi cã lui însuºi îi 
este greu sã o explice. 
Este un  basm în care 
ªarpele verde, fluviul, 
aurul, luminiþele 
rãtãcitoare, sanctuarul 
subteran, podul, templul 
terestru, cei patru regi, 
luntraºul, prinþul  ºi 
frumoasa Floare-de-Crin 
contureazã idealul 
cãutãrii ºi al desãvîrºirii 
spirituale. Evident, 
interpretarea Basmului 
suscitã controverse; 

Jean-Patrick Dubrun îi reproºeazã lui Oswald Wirth 
accentul pus pe hermetism în detrimentul alchimiei 
ºi apropierilor de ritualul masonic. Dubrun 
avanseazã ideea cã fluviul ºi luntraºul depãºesc 
specificitãþile unei mitologii particulare pentru a 
îmbrãþiºa universalul: „Luntraºul este alchimistul. El 
primeºte aurul vulgar, altfel spus materia primã, pe 
care cele douã luminiþe rãtãcitoare l-au scuturat în 
barcã, îl duce pe þãrm într-un loc stîncos unde apa 
nu-l va atinge niciodatã. Este începutul operaþiei 
alchimice. Gãsind materia primã, alchimistul o duce 
cãtre adîncurile pãmîntului, adevãrat athanor unde 
se va desfãºura transmutaþia.” În acelaºi registru 
alchimic, luntraºul întrupeazã trecerea de la fix la 
volatil, de la terestru la ceresc, de la lumea temporalã 
la eternitate. ªarpele, la rîndul sãu, este vãzut ca o 
expresie a athanorului,  a vasului în interiorul cãruia 
se desfãºoarã fazele operei: „Astfel, ºarpele verde 

dormind pe fundul unei prãpãstii adînci ar fi în 
realitate corpul învierii aºteptînd, pe fundul 
mormîntului sãu, sã trãiascã procesul transmutãrii 
care îl va face sã treacã de la moarte la viaþã. Acest 
corp afundat în profunzimile pãmîntului este 
creuzetul în care se desfãºoarã opera alchimicã a 
regenerãrii din clipa în care intrã în contact cu 
spiritul luminii care, pentru el, capãtã forma unei 
ploi cu monede de aur.”  Basmul lui Goethe a fost 
interpretat ºi prin prisma unui misterios poem 
goethean neterminat: Die Geheimnisse/ Misterele, care 
l-a rîndul sãu trimite la celebra scriere a lui Johann 
Valentin Andreae Nunta chimicã a lui Christian 
Rosencreutz. Lumea nouã care se naºte în basm nu 
este un stat, ci regatul spiritual al cãrui centru este 
Templul. Basmul este „una dintre cele mai stranii 
opere ale lui Goethe ºi mai bogatã în simboluri” 
(Roland Edighoffer), este o povestire misterioasã, o 
povestire iniþiaticã aruncînd blestemul vanitãþii 
asupra celor care riscã o interpretare exhaustivã, 
cînd misterul ascunde pentru totdeauna partea sa 
de...inexprimabil!

Creºtinism ºi filosofie la Origen     
Joseph S. O'Leary este profesor la Universitatea 

Sophia din Tokyo, autor 
al mai multor lucrãri de 
filosofie ºi teologie scrise 
în limba francezã: La 
verite chretienne a l'age du 
pluralisme religieux, Cerf, 
1994; L'Art du jugement en 
theologie, Cerf, 2011; 
Philosophie occidentale et 
concepts bouddhistes, 
Presses Universitaires de 
France, 2011. Un an 2011 
prolific pentru autorul 
irlandez, evident dacã nu 
uitãm o altã recentã 
apariþie: Christianisme et 
philosophie chez Origene, 
Paris, Les Editions du Cerf, coll. „Philosophie 
&Theologie”, 2011, 250 p. Categoriile filosofice nu au 
„coabitat” totdeauna cu construcþiile teologice ºi cu 
dogma creºtinã; Tertulian era ferm: filosofia nu are 
nimic a face cu credinþa; în schimb, Origen, Grigore 
cel Mare sau Augustin „au construit o metafizicã 
creºtinã originalã, care constituie fãrã îndoialã 
aportul esenþial al Pãrinþilor la istoria filosofiei”. 
Origen este gînditorul care a suscitat cea mai vie 
dezbatere în primele secole de creºtinism asupra 
raportului între filosofie ºi teologie. Discuþia viza 
atunci, ca ºi acum, posibilele influenþe platoniciene 
asupra discursului teologic, cei mai mulþi 
comentatori admiþînd doar cã teologul alexandrin a 
folosit metodele platonismului doar în manierã pur 
instrumentalã. Moºtenitor al culturii greceºti, Origen 
nu omitea în discursurile ºi argumentele sale 
achiziþiile filosofiei elene, motiv pentru care Joseph 
S. O'Leary pledeazã pentru o lecturã criticã, lucidã, 
insistînd în analiza sa pe contribuþiile lui Origen în 
Tratatul Despre Principii, în Comentarii la Evanghelia 
lui Ioan ºi în Contra lui Celsus, vîrf al speculaþiei 
origeniene. Oprindu-se asupra comentariilor lui 
Origen la evanghelia lui Ioan, O'Leary subliniazã 
influenþa platonicianã, nu ca element secundar, ci 
cãutînd sã identifice contururile raþionamentului de 
tip platonician pe care Origen l-a adoptat pentru a se 
apropia de textul evanghelic. În Contra lui Celsus, 
Origen se confruntã în manierã explicitã cu filosofia 
greacã, mai ales cã judecata sa era asupra culturii ºi 
societãþii articulate în jurul valorilor ºi idealurilor 
cultivate de filosofii platonicieni. O'Leary urmãreºte 
elementele de influenþã platonicianã la Origen într-o 
constantã raportare la Porfir, Clement sau Filon 
Alexandrinul. În opinia lui O'Leary, Origen a deschis 
marile orizonturi ale credinþei creºtine apropiindu-le 
de sursele conºtiinþei filosofice a vremii sale, într-un 
raport flexibil, critic ºi creator.

breviar filosofic francez

Paginã realizatã de
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Noiembrie 2011



drum, camarazii de arme, prietenii ce l-au însoþit ºi i-
au împãrtãºit lupta, visele, idealurile, nebuniile... Oare 
Camilo Cienfuegos, Che Guevara, Huber Matos, Pedro 
Fuentes-Cid nu l-au socotit tot un desãvîrºit, atunci 
cînd au înþeles cã acesta le vrea moartea sau cã le 
rãpeºte libertatea?

Mai afirmã specialista în iubire de mase cã 
„poporul l-a iubit ºi încã îl iubeºte.” (pe Fidel, 
evident!). Nu ºtiu de cîte ori a fost articliera în Cuba ºi, 
dacã a fost în aceastã minunatã þarã transformatã de 
un dement din paradis în infern, de cîte ori a stat de 
vorbã (nesupravegheatã!) cu oameni din popor, cu acei 
cubanezi care nu fac parte din categoria celor ce profitã 
de pe urma revoluþiei. De ar fi vorbit cu oamenii de 
rînd strînºi între fãlcile „aligatorului verde”, s-ar fi 
convins cã poporul nu-l iubeºte pe Fidel, ci, 
dimpotrivã, îl detestã, îl urãºte ºi, mai ales, ce oroare!, 
se teme de el. Îºi poate oare victima iubi cãlãul?! Ce ar 
trebui sã facã un conducãtor ca sã fie ºi sã rãmînã iubit 
de poporul sãu? Pãi, nimic altceva decît a fãcut Fidel 
Castro pentru cubanezi : sã-ºi jupoaie supuºii de ºapte 
rînduri de piei, sã-i trimitã în lagãre de muncã 
voluntarã (voluntarã, voluntarã, da' forþatã!!!) pe cei ce 
murmurã sau crîcnesc, sã-i închidã la mititica pe toþi 
cei care i se opun, sã-i execute pe toþi cei care îi 
pericliteazã, în vreun fel sau altul, poziþia (lozinca de 
pretutindeni a comunismului victorios la oraºe ºi sate 
„cine nu e cu noi e împotriva noastrã!” este la fel de 
cunoscutã –  dar mult mai aplicatã – ca îndemnul 
internaþionalist niciodatã concretizat „proletari din 
toate þãrile, uniþi-vã!”). ªi mai trebuie doar sã-i 
supravegheze, sã-i suspecteze, sã-i ancheteze, sã-i 
înfometeze...

Oare dacã distinsa amatoare de pixeli, care se 
încurcã în acorduri gramaticale ºi habar n-are ce-i cu 
subiectul subînþeles, i-ar fi vãzut pe cubanezii care 
scormonesc zi ºi noapte gunoaiele, spre a gãsi o fãrîmã 
de hranã care sã le amãgeascã foamea, dacã i-ar fi 
vãzut pe cubanezii hãituiþi, înspãimîntaþi, flãmînzi, 
dacã i-ar fi vãzut pe cubanezii percheziþionaþi ºi urcaþi 
în dube, spre a fi alungaþi de pe Malecon sau din 
cartierele ºic în care azi locuiesc îmbogãþiþii revoluþiei, 
ar mai fi afirmat cã poporul cubanez îl iubeºte pe Fidel 
Castro? Ce þi-e ºi cu întrebãrile astea retorice!

Încrederea ºi entuzismul, susþinerea revoluþiei, 
avîntul patriotic, elanul revoluþionar, sprijinul 
necondiþionat pentru „los barbudos”, iubirea pentru 
Fidel s-au stins în cîteva luni de la victoria castriºtilor. 
Iremediabil s-au stins. Au rãmas foamea, prigoana, 
închisorile, execuþiile sumare ºi înspãimîntãtoarele, 
omniprezentele, detestatele Comitete de Apãrare a 
Revoluþiei (Los Comités de Defensa de la Revolución), 
adevãrate translãri în contemporaneitate a tribunalelor 
Inchiziþiei. Zidurile Fortãreþei La Cabana ºi ale altor ºi 
altor închisori (pînã ºi lãcaºe de cult au fost 
transformate de castriºti în puºcãrii!) au avut doar 
urechi ºi ochi, nu ºi gurã. ªi totuºi, unii din cei aruncaþi 
în temniþe au supravieþuit, iar, dintre aceºtia, cîþiva au 
reuºit chiar sã evadeze din „edenicul” gulag castristo-
revoluþionar, sã ajungã în lumea liberã ºi sã atragã 
atenþia omenirii asupra atrocitãþilor comise în Cuba, 
începînd cu fatidicul an 1959. Mãrturisirile acestor 
„înviaþi din morþi” sunt de-a dreptul ºocante, 
cutremurãtoare (unele au apãrut deja în notaþiile 
mele). Oare ºi pentru aceºtia „El Caballón” „a fost un 
lider desãvîrºit”?! Oare ºi aceºtia îl iubesc pe Fidel?

Din nefericire, dintr-o þarã aflatã sub talpa 
dictaturii nu pot fugi toþi cetãþenii ei ºi (tot din 
nefericire!) nu toþi locuitorii unei þãri au vocaþie de 
revoluþionari, de martiri, de eroi sau de reformatori. 
De aceea majoritatea populaþiei suferã ºi rabdã. Rabdã 
umilinþe, foame, boli, sãrãcie. În Cuba, liderul 
desãvîrºit le dã voie supuºilor sãi sã cîºtige între 10 ºi 
15 dolari pe lunã (doar medicii au dreptul sã cîºtige 
lunar fabuloasa sumã de 20 de dolari). Iar ei nu 
trebuie, în schimb, decît sã-l iubeascã (problema 
aplaudatului ºi a ovaþionatului nu se mai pune, cãci 
veteranul marxist nu se mai aratã în public). Dar, 
stupoare!, supuºii aceia care îl iubesc pe Fidel nu 
viseazã decît sã pãrãseascã insula. Într-un fel sau altul. 
Cu orice preþ. Nu existã cubanezã cu vîrsta cuprinsã 
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Evident, toþi cei care considerã cã Marx este 
moºneagul ce a inventat foamea, toþi cei care cîntã cu 
elan patriotico-revoluþionar „Que viva, que viva El 
Che, pero bien enterrado el hijo de su puta madre”, 
toþi cei care au avut de suferit de pe urma 
distrugãtoarei nebunii a clanului Castro ar fi vrut sã se 
lepede de Satana, dar nu toþi au avut curaj sã-ºi punã 
pielea la saramurã pentru libertate, sã-ºi riºte viaþa 
pentru a fugi din gulagul lui Fidel. Mulþi au încercat 
totuºi, cãci le ajunsese cuþitul rãbdãrii la os, dar puþini 
au fost cei care au ºi reuºit sã ajungã în lumea liberã. ªi 
cum ar fi putut aceºtia sã aibã sorþi de izbîndã în 
disperata lor încercare de evadare, cînd Fidel, ºcolit la 
iezuiþi, dar ºi la ºcoala marxist-stalinistã a terorii ºi 
dezinformãrii, a pus la punct nu doar un necruþãtor 
aparat represiv, ci ºi o formidabilã, indestructibilã 
maºinã de propagandã ºi manipulare?! În Cuba, orice 
informaþie, orice ºtire, orice noutate, totul este filtrat, 
schimbat, distorsionat, trunchiat, rãstãlmãcit, 
interpretat, cenzurat de aparatul de propagandã aflat 
în slujba regimului. Satrapul tropical a ridicat 
suspiciunea la rang de politicã de stat. Delaþiunea a 
atins stadiul înfloririi maxime ºi a devenit un rîvnit 
mijloc de subzistenþã, o jinduitã pîrghie a 
supravieþuirii, dar despre turnãtorie cred cã am mai 
pomenit în aceste notaþii. 

Înspãimîntãtor ºi trist este faptul cã – din neºtiinþã, 
din prostie, din indolenþã sau din cine ºtie ce alte 
motive – strãini care nu se aflã în solda revoluþiei 
perpetue îi fac propagandã „Calului”! 

Într-un articol apãrut pe net (probabil e vorba de 
un blog, eu nu sunt un fan al scrisului electronic ºi nu 
mã pot pronunþa în privinþa modului de comunicare 
interneticã, unde poate semna orice ageamiu ºi unde 
pot apãrea tot felul de inepþii), cineva care semneazã 
Raluca Boboc afirmã : „E adevãrat cã au existat 
abuzuri la adresa drepturilor omului, cenzura presei, 
lipsa alegerilor libere, a unor drepturi civile ºi a scos 
în afara legii opoziþia, dar pentru cubanezi a fost un 
lider desãvârºit. Cu toate cã a fost nevoit sã trãiascã 
într-o sãrãcie colectivizatã, poporul l-a iubit ºi încã îl 
iubeºte.” Pentru a nu fi acuzat cã sunt un cîrcotaº, nu 
voi face referiri la modul în care propagandista 
castristã cãzneºte limba românã în articolul respectiv 
(citatul de mai sus constituie o  „strãlucitoare” mostrã 
a modului în care aceºti autori electronizaþi stãpînesc 
gramatica limbii materne!). Mã înspãimîntã însã lipsa 
de logicã ºi de luciditate de care dã dovadã Raluca 
Boboc. Cum oare poate fi lider desãvîrºit al unui 
popor un dictator care, o spune chiar autoarea, 
atenteazã la drepturile omului, cenzureazã presa, 
scoate în afara legii opoziþia, suprimã alegerile libere 
º.a.m.d.? Disidenþii ºi opozanþii scoºi în afara legii, cei 
lipsiþi de drepturi, cenzuraþii, oprimaþii, persecutaþii, 
întemniþaþii nu erau cubanezi? Oare ºi pentru ei Fidel 
Castro „a fost un lider desãvîrºit”? ªi dacã era 
desãvîrºit, de ce pînã ºi propria fiicã, Alina Fernandez, 
a fugit din Cuba, iar nepoata de la aceastã fiicã, Alina 
Salgado, este cetãþean american din 2004?! Oare tot 
desãvîrºit l-au considerat miile de victime asasinate 
fãrã de procese în Fortãreaþa La Cabana (victime 
cãrora Fidel le semna condamnarea la moarte „ad 
manum propria”) pentru delicte de opinie ºi executate 
fie direct de Che Guevara ºi Raul Castro, fie de 
plutoane de execuþie comandate de aceºtia? Probabil 
vãduvele ºi orfanii ºi rudele celor uciºi nevinovaþi din 
1959 ºi pînã în 2008 tot „desãvîrºit” îl considerã ºi 
astãzi! Dar dacã totuºi autoarea nu îmboboceºte faptele 
din vreun interes obscur ci, dimpotrivã, are dreptate?! 
Cãci numai un lider „desãvîrºit” le poate „oferi” 
supuºilor sãi 10 (zece!) litri de apã pe sãptãmînã de 
persoanã (pentru bãut, gãtit ºi spãlat!), numai un lider 
„desãvîrºit” le acordã supuºilor (trãitori într-o insulã!) 
dreptul de a avea pe cartelã 453 de grame de peºte o 
datã la trei luni (drept pe care îl acordã, dar în nici un 
caz nu-l asigurã!), numai un lider „desãvîrºit” îºi poate 
transforma þara într-un lagãr în aer liber! E la mintea 
oricui cã doar un lider desãvîrºit îºi omoarã sau îºi 
întemniþeazã tovarãºii împreunã cu care a pornit la 

între 13 ºi 60 de ani care sã nu cearã primului strãin 
ieºit în cale-i sã o scoatã din insulã. Printr-o cãsãtorie 
de convenienþã, de cele mai multe ori, cãci asta e 
singura posibilitate de evadare cu ceva sorþi de 
izbîndã. În schimb, proaspãta cãsãtoritã se leagã sã i se 
robeascã pe viaþã celui ce o scoate din infern. Acceptã 
(ba chiar propune!) sã se prostitueze pentru cel ce o 
scoate din patria revoluþiei perpetue, acceptã sã 
presteze orice fel de muncã, acceptã orice umilinþã, 
orice înjosire, orice „contract”, numai sã scape. Din 
afirmaþia mea nu trebuie sã înþelegeþi cã femeile ce 
construiesc socialismul insular cu elan revoluþionar ºi 
patriotic sunt tîrfe, ci cã situaþia lor e de-a dreptul 
disperatã. ªi, credeþi-mã, situaþia aceasta nu e o 
poveste de adormit bãtrînii! M-am ocupat de ea ºi în 
romanul Suflete cu ieºire la mare (o iubire interzisã în 
Cuba lui Castro), apãrut în anul 2010 la Editura 
Tritonic din Bucureºti. Cine vrea sã mai afle cîte ceva 
despre viaþa cubanezilor de o jumãtate de veac încoace 
poate citi acest roman. Aºadar, toþi vor sã se lepede de 
Satana. Cîþiva ajung sã-ºi vadã visul împlinit, dar cei 
mai mulþi ajung hranã la peºti prin fundul mãrilor sau 
se odihnesc cu vatã-n nas ºi pantofi de carton lãcuit la 
un stânjen sub pãmînt. Disidenþa în Cuba e aproape 
inexistentã cãci a neantizat-o formidabilul aparat 
represiv de stat, pus în miºcare de Fidel, Raul ºi de 
complicii lor, de cele mai multe ori membri ai clanului. 
Lista celor care au pornit la drum ca tovarãºi ai celor 
doi fraþi ºi au terminat ca opozanþi ai acestora, ca 
transfugi, ca proscriºi, ca refugiaþi politic e mai lungã 
decît o iarnã polarã ºi a apãrut în diferite lucrãri, în 
unele publicaþii sau chiar pe net. I-am amintit doar pe 
cîþiva din cei ce au reuºit sã pãrãseascã insula, 
deoarece nu deþin date certe (ºi interesante) despre 
cubanezii emigraþi din cauze politice. Iar cei care au 
pãrãsit Cuba din motive economice se numãrã cu 
sutele de mii ºi cei mai mulþi s-au stabilit în Statele 
Unite ale Americii, ca sã trãiascã pe propria piele 
experienþa capitalismului aflat în putrefacþie. Cîþi 
dintre ei se vor întoarce în þara natalã dupã prãbuºirea 
regimului Castro?

Oare membrii corpului expediþionar cubanez uciºi 
ca muºtele, în Angola, oare miile de soldaþi trimiºi de 
„liderul desãvîrºit” în strãfundurile Africii, miile de 
„campesinos” transformaþi în mod discreþionar în 
„guerrilleros” ºi trimiºi la moarte prin democraþiile 
bananiere ale Americii Latine, miile de soldaþi 
cubanezi obligaþi sã „apere”, în þãri strãine, utopiile ºi 
nebuniile comunisto-revoluþionare ale unui exaltat au 
mai avut timp sã-ºi arate iubirea ºi recunoºtinþa faþã de 
liderul desãvîrºit care nu dãdea nici mãcar un centavo 
pe viaþa lor? Or fi avut timp sã-i trimitã vreo telegramã 
cu iz comunist ºi conþinut slugarnic, în care sã-ºi 
exprime ataºamentul, adeziunea, hotãrîrea ºi dorinþa 
de a urma în mod neabãtut deciziile luate de „El Líder 
Máximo” ºi de acoliþii acestuia?

Cei care vãd cum destinele (ºi bogãþiile!) þãrii lor 
(pentru care au tot strigat decenii la rînd, pînã au 
rãguºit, „!Patria o muerte!”) trec din mîinile lui Fidel în 
cele ale fratelui sãu Raul ºi de la acesta la fiul de 45 de 
ani (acelaºi sînge de revoluþionar descreierat, dar ceva 
mai tînãr, cãci pînã ºi revoluþiile îmbãtrînesc ºi simt 
nevoia de sînge proaspãt!) al homosexualului militar, 
ca într-o adevãratã moºtenire de familie, oare îi vor 
iubi pe Raul ºi pe succesorul lui, Alejandro Castro, tot 
atît de mult cît l-au iubit ºi-l iubesc pe Fidel? Aºa cum 
românii se obiºnuiserã cu ideea cã Nicu îi va succeda 
lui Nicolae, tot aºa ºi cubanezii vor considera normal 
ca noul „lider desãvîrºit” sã fie colonel în armata 
condusã de tatãl sãu! ªi iubirea pentru conducãtor se 
va perpetua!

Oare acum, cînd, lovit de dambla ºi de metastaze, 
bãrbosul a înlocuit uniforma de revoluþionar cu 
treningul de pensionar (nu e o glumã : la ultimul 
congres al partidului comunist cubanez, fidelul 
comunizat ºi cu sprijinul KGB-ului a venit la lucrãri 
îmbrãcat în... trening) ºi discursurile interminabile cu 
pungile de excremente ataºate anusului contra naturii 
(Doamne fereºte!, nimeni nu doreºte rãul altuia, 
nimeni nu doreºte sã-ºi vadã un semen bolnav, aºa cã, 
din acest punct de vedere, eu îi urez o deplinã ºi cît 
mai grabnicã însãnãtoºire!), oare acum cînd se apropie 
clipa în care istoria îl va judeca, mai poate fi considerat 
Fidel Castro Ruz „un lider desãvîrºit”?! (va urma)

gîndul ºi lumea

Cuba – „insula misterioasã” (38)
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Au fost ani ºi ani ºi ani în care, graþie regimului pe care 
românaºi cu minte îngustã îl regretã, de voiajat au voiajat mai 
ales cei cu anumite relaþii, dupã cum se ºtie. Cum-necum, au 
mai cãlãtorit ºi alþii, care chiar meritau. De vor fi plãtit preþul, n-
am cum sã ºtiu.

Eu, unul, n-am avut nici un preþ de plãtit. Dacã n-am trecut 
graniþa, n-oi fi meritat. M-am miºcat pe traseul casã-bibliotecã ºi 
înapoi cu o ritmicitate care mi-a intrat în sînge, sub un orizont 
care era numai al cercetãrii. Renunþasem sã-mi mai fac iluzii, 
cînd, dupã '89, am intrat pe neaºteptate în zodia lui Hermes. 
Mai mult în fugã, am trecut prin cîteva mari oraºe din Vest ºi 
experienþa asta mi-a stîrnit gustul unor noi plecãri.

Dar, n-a prea fost sã fie... Decît Parisul, un vis pe care-l 
ascundeam pînã ºi de mine. La Barcelona, care figura pe lista 
mea secretã ºi mai degrabã imaginarã, nu mã prea gîndeam. ªi 
uite cã, printr-o întorsãturã a sorþii, s-a întîmplat...

Aºadar, într-o dupã-amiazã caldã spre fierbinte, echipa 
dominguezã (o sã aflaþi de ce o numesc aºa) care m-a cooptat s-
a suit, fãrã arme dar cu bagaje, într-un autobuz destul de uzat. 
Lume sãracã, necãjitã, resemnatã. Un incident de la începutul 
cursei, provocat de un tinerel agresiv, cu chef de scandal, nu i-a 
scos pe pasageri din starea de pasivitate.

Pornim... Pe geam n-ai ce sã vezi. ªesurile Moldovei... O 
plictisealã nesfîrºitã. Cîmpuri pe care nu zãreºti þipenie de fiinþã 
robotitoare, case mãrunte, coºcovite, exprimînd o specificã 
delãsare. Provincie prãpãditã, împãienjenitã în lentori. Cîte un, 
aºa-zicînd, „semn” al înnoirii ivit în rãstimpuri la margine de 
drum îþi poate smulge un zîmbet: „Restaurant Non-stop” (i-
auzi, bre!), „Pizzerie de Bãlþaþi” ºi alte maimuþãreli dintr-astea. 
Altceva ce sã vezi? Noroc cã n-avem mult de mers.

Dar încotro se îndreaptã mica noastrã trupã? Pãi, vorba 
cîntecului, la Bacãu, la Bacãu... Dar nu într-o mahala, ci la 
aeroportul de acolo, unde ne aºteaptã avionul pentru Barcelona. 
De ce nu la Iaºi? La întrebarea asta sã rãspundã, ca sã folosesc o 
sintagmã lemnoasã, factorii în drept. Ditamai oraºul cu pretenþii 
în virtutea unor trecute vremi, rateazã (încã) o ºansã de a-ºi 
afirma dimensiunea europeanã. Dar cîte n-are Iaºul, ehehei!...

Aºteptãm sã se facã ora ºi, formalitãþile fiind îndeplinite, 
mica navã a companiei Blue Air îºi ia zborul spre capitala 
Cataloniei. Nici un loc liber, din cîte observ. Ne aºezãm, ne 
prindem mijlocul în centura fãrã de care nu se poate ºi, dupã ce 
ruleazã liniºtit (ºi oarecum liniºtitor) pe pista care aº vrea sã fie 
cît mai lungã, avionul prinde a se înãlþa cu un huruit care-mi 
face inima ghem. Un huruit sinistru... Aparatul îºi clatinã aripile 
ºi în clipa aceea am o fracþiune de secundã, nu neapãrat de 
panicã, dar de ameþealã. Cum detest, ca ins (hiper)lucid, sã 
pierd controlul, treaba asta nu mi-a plãcut. Ce mi-a trebuit, 
dupã zborul zgîlþîit de mai an cãtre ºi de la Paris, sã repet 
experienþa de zburãtor? Cum o sã rezist, în încordarea asta 
(deasupra abisului...), pînã în Peninsula Ibericã? Agheasmã n-
am la mine, aºa încît, deºi nu mai am voie, mã gîndesc sã dau 
pe gît o sticluþã de whisky. Zis ºi... sorbit. Ei, dar ºtii cã e mai 
bine? Te pomeneºti cã voiajul printre nouri începe chiar sã-mi 
placã!

Deocamdatã, ceva mai liniºtit, urmãresc fãrã sã reþin mare 
lucru micul spectacol de instructaj oferit de stewardese. Ca de 
obicei (sînt totuºi la al ºaselea zbor!), percep miºcãrile 
duduiþelor, care îºi au graþia lor. Dar atît. Aud ceva despre 
mãºti de pus pe faþã în caz de... (depresurizare?), despre veste 
gonflabile care te pot salva de la înec dacã avionul, bîldîbîc, picã 
în vreo apã adîncã. Despre un praf de þinut rechinii la distanþã, 
nu ºtiu de ce, nu vine vorba!

Pasagerii sînt liniºtiþi, se comportã firesc. Oare ei nu simt 
nici un pic de teamã? În legãnãrile aparatului care parcã tot 
urcã, unii dintre ei – cum naiba? – adorm. Nuni (Dragoº, adicã) 
ronþãie seminþe, pasãmite ca sã nu-l fure somnul. Îmi dã ºi mie. 
Bune la nervi! Ce aº aþipi ºi eu un pic, ºi sã mã trezesc la capãt 
de drum, în España! Sã nu mai simt hîþînatul ãsta care îmi dã 
senzaþii abisale.

Pãrãsim, ne informeazã o voce plinã de feminine alinturi, 
spaþiul aerian al României ºi intrãm în acela al Ungariei. O fi, 
dar în vãzduh e totuna. Au reînceput ºi afurisitele de 
turbulenþe. Cicã uºoare spre moderat... Aha, se poate ºi mai rãu! 
Oricum, cerul e oarecum neliniºtit.

Trag cu coada ochiului, cu multã teamã, pe ferestruicã. Vãd 
aripa ºi, în zare, fîºii de luminã. Luminã de asfinþit... Renunþ sã 
mai notez – oricum, n-am cum sã uit prin ce trec. Aºtept, cu o 
încordare surdã care s-a mai diminuat, sã treacã timpul. Iar 
timpul trece greu... Poate de asta turaþia motorului, cuprins ºi el 
de nerãbdare, are momente forte. E un zgomot care nu mã mai 
sperie, ba chiar îmi face bine fiindcã îmi acoperã cît de cît 
huietul continuu din urechi, vuvuzenia asta care îi pune pe 
oreliºti într-o posturã de binevoitori neputincioºi. ªi mãcar de-
ar fi binevoitori. Dar vezi cã printre ei se gãseºte ºi cîte un cinic. 
Cu aºa ceva, m-a prevenit unul dintr-ãºtia, care mi-e ºi vechi 
amic, unii se sinucid. Pãi da! Bine cã rãmîn în viaþã terapeuþii.

Pe geamlîc, nimic nu se mai vede. Întuneric beznã, ca pe 
ceea lume. Deodatã, un sunet, care îi trezeºte pe somnoroºi. Se 
aprind niºte beculeþe. Asta înseamnã cã începem sã coborîm. 
Afarã, aceeaºi întunecime compactã. Nici o luminiþã, nimic. 
Unde coborîm? A, uite un vaporaº de croazierã, cu trena lui de 
feeric! Alunecãm lin, cu intermitente hurducãturi. În avion se 
aºterne tãcerea ºi e ceva nefiresc în muþenia asta care se 
prelungeºte. În sfîrºit, în sfîrºit, contactul cu solul. Aplauze 
rãzleþe. Am scãpat ºi de data asta!...

Aeroportul Barcelonei, cam pustiu. De altfel, se închide în 
cursul nopþii. Curios! Aºa o fi ºi în alte oraºe de top? Pîlcurile 
de cãlãtori sînt poftite sã caute alte locuri unde sã-ºi petreacã 
orele pînã la ziuã. („Petreacã” nu-i cel mai potrivit cuvînt). Noi 
unde sã ne ducem? În hotel nu avem acces decît a doua zi, pe la 
amiazã...

Cu un oftat, un cvartet de oftaturi, ne aciuãm pe un peron. 
Vremea, spre norocul nostru, e bunicicã. E cãlduþ, nu bate 
vîntul, aproape nimic nu miºcã. Rar, trece cîte un autobuz. 
Timpul se scurge al naibii de greu, ca un lichid vîscos. Ca ºi în 
tren, ca ºi în maºinã, de avion nu mai spun, nu pot mãcar sã 
moþãi. Coechipierii, cu un psihic mai bun, reînnoiesc pactul cu 
Morfeu. De ar veni odatã dimineaþa!

Finalmente, se crapã de ziuã! Deºi, la ora 6 nu e lumina pe 
care, într-o zi de început de iulie, o aºteptam. Brusc însufleþiþi, 
pornim sã înfruntãm încã o probã, aceea a Labirintului. 
Coridoare ºi iarãºi coridoare, inscripþii peste inscripþii, cînd aºa 
(în spaniolã), cînd aºa (în catalanã), asta e ceva ce, nu cã mã 
descumpãneºte, dar mã terifiazã, îmi dã frisoane kafkiene. Dacã 
mã laºi singur prin coclaurii ãºtia, m-ai pierdut! Sus-jos, jos-sus 
ºi tot înainte, la dreapta-la stînga, totul în pas grãbit, sub 
imperiul unui tic-tac ce ne preseazã. N-am simþul orientãrii ºi 
pace... Sînt dependent de un cãlãuz. Dacã sînt mai mulþi, ca 
acum, cu atît mai bine.

Ne îmbarcãm, dupã o noapte în care am stat de veghe, în 
metroul care ne va duce în ciutat (nu ciudad!) de Barcelona. 
Primele impresii, din ce se zãreºte pe fereastrã, nu sînt 
copleºitoare. O mare densitate de clãdiri (cam prea apropiate 
una de alta), clãdiri trainice, fãloase, culoarea roºiaticã 
predominînd.

Punem piciorul în însorita cetate. Nimic nu ne taie 
rãsuflarea, nimic orbitor. E devreme ºi încã nu s-au strîns 
gunoaiele din ajun. Însã e ºi greu, cu atîta omenet care 
hãlãduieºte pînã la ore tîrzii. ªi e o mulþime, vã daþi seama, 
amestecatã, ca în orice oraº-port. Din loc în loc, îþi ies în cale 
negri, nici pe departe cîþi la Paris, arabi ºi arãboaice, cu 
veºmintele acelea pe care nu le-ar lepãda în ruptul capului, 
coreeni (sau chinezi, cã e greu sã-i deosebeºti) mãrunþei ºi la 
locul lor. Cîini, destui, dar toþi în lesã. Jãvruþe de interior.

Dezamãgirea, dacã e sã vorbim de peisajul uman, þi-o 
provoacã inºii de pe stradã. Nu cã nu-s arãtoºi, cum îmi 
închipuiam eu într-o mitologie zãmislitã din cãrþi ºi filme, dar 
mulþi sînt urîþi de-a binelea, mici de staturã ºi cu ceva de rasã 
veche, strãvechime care la bãtrîneþe îºi pune pecetea 
deprimantã. Femeile, ca grecoaicele, scunde, vînjoase ºi vag 
mustãcioase. Grãsance la tot pasul, umflate cu pompa, nu 
altceva, cu ditamai ºolduri ºi bodolane de se sparie gîndul. Te 
prinde mirarea! Ele, baºoalde, bãrbaþii, pirpirii, cu picioarele 
precum beþele, cu o spornicã pilozitate. Mulþi barcelonezi, de 
toate vîrstele, aleargã. Aleargã, aleargã... Mã rog, ca sã-ºi 
întreþinã forma (deºi cîte unul abia rãsuflã). Dar nu vãd nici o 

bucurie în crosul lor, mînat de nu ºtiu ce anxietate. Un spectru 
pare cã îi urmãreºte, poate chiar al sfîrºitului, ºi ei gonesc, ca sã 
nu fie ajunºi. Ca sã scape... Mi se par a fi niºte fãpturi chinuite, 
care se supun unui supliciu. Iar supliciul nu se conjugã cu 
euforia. N-aº avea inimã sã le povestesc acestor maratoniºti 
impulsionaþi de o iluzie cã inventatorul joggingului a sucombat 
chiar pe parcursul unei asemenea curse!...

... Mai tragem de timp, pînã se face ora cînd putem sã ne 
cazãm la hotel. Hotelul Coronado... Prin preajmã, atît cît putem 
înregistra cu o privire ostenitã, multã verdeaþã, construcþii 
masive, în stiluri diverse, care imprimã cetãþii o personalitate 
aparte, ce îºi are fastul ei. M-a izbit, deºi eram oarecum 
prevenit, îndãrãtnicia cu care localnicii þin sã-ºi afirme 
identitatea catalanã. Catalunya nu e Spania, asta o afirmã, cu o 
ostentaþie care uneori amuzã, toate denumirile, toate inscripþiile 
care te întîmpinã încã de la aeroport. Ca sã se diferenþieze, 
catalanii au desfiinþat o manifestare de tradiþie, corida. Lasã-i pe 
madrileni sã fie mãcelari! Noi sîntem altfel. Poate cã separarea, 
pe care nu le-o doresc, ar limpezi multe ape. Sînt oriºicît, 
ciudate aceste tensiuni (vezi ºi bascii, vezi flamanzii ºi valonii) 
în toiul unei tendinþe de sens opus, cu bune ºi rele – aceea a 
globalizãrii.

Dar sã lãsãm pe seama altora asemenea consideraþiuni ºi sã 
ne vedem de ale noastre. Orele se tîrãsc anevoie, aºa cã o idee 
bunã este sã mergem sã vedem de aproape marea. Marea 
Mediteranã... Pentru mine, o cunoºtinþã mai veche, din Sicilia, 
unde am dat prima oarã ochii cu ea. În apropierea portului, 
unde îºi etaleazã silueta zveltã „golondrinele”, „Las 
Golondrinas”, dalbele „rîndunici”, un reper care îþi impune 
respect prin nu ºtiu ce autoritate care nu þine numai de cei 80 
de metri pe care îi mãsoarã – monumentul închinat lui Cristofor 
Columb, strãjuit de lei uriaºi de piatrã (sau din ce-or fi), pe care 
se caþãrã turiºtii ca sã parã ºi ei, în poze, plini de bravurã.

Nu zãbovim, rostul cãlãtoriei e sã cuprindem cît mai multe. 
Aºa cã urcãm pe La Rambla (pentru o ureche moldo-valahã 
sunã prost), arterã principalã a oraºului pe care se scurge în sus 
ºi în jos puhoi de lume. E o forfotã continuã, o înghesuialã care 
nu mã încîntã. De o parte ºi de alta, mãsuþe unde poþi sã iei o 
gustare, sã bei un pahar uriaº de bere ºi sã te uiþi la trecãtori. 
Stau de strajã, prietenoºi, totuºi enigmatici, palmierii, cu aerul 
lor exotic. Oamenii, se vede asta cît de colo, se simt bine. Fãrã a 
fi zgomotoºi, îºi exprimã, comuniind, bucuria de a trãi. Unde 
Dumnezeu mai vezi aºa ceva pe plaiurile noastre carpato-
dunãrene?

Viaþa freamãtã ºi în strãduþele strîmte, întortocheate, cu 
sigiliu de medievalitate. Pitoreºti în felul lor, asumîndu-ºi 
sordidul, au un bun vad pentru comerþ (seara, ºi pentru alte 
activitãþi, în care se implicã insinuant, provocator 
profesionistele sexului). Unele imagini par desprinse din filmele 
neorealiste italiene, cu rufãria pusã la uscat pe balcoane, în 
fereºti, într-o veselã, þipãtoare impudoare.

Se însereazã... Dupã cãldura zilei, care n-a fost de speriat, 
„los coronados” (adicã noi, cei cazaþi la hotelul Coronado) ne 
relaxãm într-un frumos parc din centru, Parc de la Ciutadella. 
O oazã verde de liniºte prietenoasã, cu arbori expresivi, 
modelaþi, ai zice, de o mînã de artist, cu multe statui, 
rãcoritoare þîºnete de ape, alei pe care tineri ºi mai puþin tineri 
lunecã pe patine cu rotile. ªi un crîmpei de poveste – Castelul 
celor Trei Dragoni (Castell dels Tres Dragons) – desigur niºte 
dragoni blînzi ºi de treabã. Aci ºezut-am ºi reîncãrcatu-ne-am 
de energii.

Marea! Marea!... O altã seducþie a cetãþii care se mîndreºte ºi 
cu un peisaj muntos. Nu mai þin minte de cînd nu m-am luat la 
trîntã cu valurile, cu valurile Mãrii Negre, la Mamaia, la 
Neptun, la Eforie. Pe atunci – sã tot fie douã decenii! – puteam 
sã înot ore în ºir (stabilisem, la ºtrand, ºi un record al meu: ºase 
ore de bras continuu, asta însemnînd zece kilometri – numai cã 
cine sã mi-l omologheze?).

Acum, la capãtul celãlalt al continentului, retrãiesc 
îmbrãþiºãrile cu marea din acele vremuri. Încerc sã le retrãiesc, 
fiindcã, dupã tot ce mi s-a întîmplat de curînd ºi urmeazã sã mi 
se mai întîmple, în plan medical, sigur cã am o reþinere, o 
teamã. Nici condiþia fizicã nu mai e cine ºtie ce. Dar, chiar ºi 
aºa, am avut clipe de euforie, pe care aº fi vrut sã le prelungesc.

Numai cã soarele, spre prînz, e arzãtor, iar specialiºtii ne tot 
sperie cã radiaþiile sînt periculoase. Dupã un duº menit sã ne 
deznisipeze, grupul nostru nu se retrage pentru odihnã. Avem 
noaptea pentru asta. Acum, cu o bucurie copilãreascã, intrãm la 
Grãdina zoologicã. Pãºim agale printre palmieri, bananieri, 
portocali cu neverosimile portocale atîrnînd în crengi pe aleile 
„planetei” cu animale ºi pãsãri pe care le ºtiam de la televizor. 
Toropite, plictisite, unele atinse de depresie. Leii, ce sã facã, 
somnoleazã, maimuþele se silesc sã aibã chef de joacã, elefanþii 
au încremenit printre uriaºe blocuri de piatrã. Sã nu uit, delfinii, 
simpatici, se zbenguie... Cred ºi eu... Se simt bine în Barcelona!

Parcã noi nu? Nu ne ajunge timpul pentru cîte am vrea sã 
vizitãm. Pînã una-alta, ne întoarcem sã stãm puþin întinºi, la 
hotel. În drum, uitîndu-ne într-o vitrinã, ne intrigã ºi ne amuzã 
o chestie care se mãnîncã ºi care se cheamã „pipi-cucu”. Mie 
nu-mi trebuie, dar probabil cã cei de prin partea locului nu au 
prejudecãþi. Le spun, voios, „poftã bunã!”. Noi ne mulþumim cu 
ce avem prin traistã.

Cum  Nuni (Dragoº) Cojocaru ºi Luminiþa Andrei au bilete 
la operã, la un spectacol cu Domingo, care e într-un fel 
„patronul” cãlãtoriei noastre, Liviu ºi cu mine ieºim, cãtre 
asfinþit, sã batem cu pasul Gran Vìa. Nu ne oprim decît sus, în 
Plaça d'Espanya. Cu o aºezare avantajoasã, vasta piaþã ne apare 
ca un decor de metropolã, de amplã respiraþie. Blocuri cu 
personalitate impunãtoare, mîndre, fîntîni monumentale care 
aºteaptã cãderea întunericului ca sã înceapã sã-ºi exercite, în 
alte ºi alte culori, magia. Pe o colinã, un castel desprins din 
cãrþile cu poveºti, Palau Nacional de Montjuïc, gãzduind 
Muzeul de Artã al Cataloniei. Oferind o panoramã ameþitoare a 
oraºului pe care unii îl considerã cel mai frumos din lume (eu 
n-am cum spune asta!), un mall uriaº, de ºase-ºapte nivele, care, 
graþie ingeniozitãþii arhitecþilor, a pãstrat în structura lui 
exterioarã „carcasa” arenei de corida care a fost aici. Nu mai 
este. Barcelonezii mai fac un gest de detaºare faþã de 
nonrepublicanii madrileni. E opþiunea lor, opþiunea lor politicã, 
faþã de care mã þin la distanþã. S-a întunecat, luminile sînt cam 
de crizã, iar noi ne-am îndepãrtat biniºor de hotel. Ne angajãm 
la vale pe un bulevard larg ºi pe mãsurã ce ne afundãm în 
noapte ºi drumul pare cã nu se mai sfîrºeºte simt unda de 
înfiorare a celui ce s-a rãtãcit. Habar n-am unde ne aflãm, habar 
n-am încotro mergem, aºa încît îmi pun nãdejdea în Liviu, care, 
nu-i fie de deochi, se descurcã, ba încã se ºi amuzã de neliniºtile 
mele. Însetaþi (o bere, o bere!...), cu picioarele bobotite, regãsim 
în fine La Rambla, cu forfota-i nocturnã ºi cu tentaþiile ei. Ei, da, 
de aici pînã la hotel nu-i prea departe. ªi-aºa, a mai trecut o zi...

Într-o altã searã, spre sfîrºitul sejurului, am coborît, în trei, 
pe un impresionant bulevard, care se comparã oricînd cu 
Champs Elisée. Ba încã-l ºi întrece! Carrer Gran de Gràcia, 
exponenþial pentru marele oraº. Turnuri neobiºnuite, terase 
misterioase, balcoane învãluite în lumini ºi umbre de efect. 
Edificii moderniste, marcate de inspiraþia singularã a 
inevitabilului Gaudí, dar ºi a altora. Ce vorbe sã mai potriveºti 
cînd tu vii de pe un amãrît de Splai... al Bahluiului!

Barcelona, oraºul parcurilor. Astãzi, poposim în Parc Güell, 
pe care ºi-a pus amprenta, ca de altfel asupra întregului oraº, 
Antoni Gaudí. Un arhitect ciudat, nu foarte înþeles la vremea 
lui, a cãrui creativitate s-a dovedit, pînã la urmã, biruitoare. 
Cãrãrui strãjuite de sculpturi bizare, sugerînd un univers 
fantasmagoric, o lume aparte în care visul se interfereazã cu 
coºmarul. Fîntîni, ape susurînd din stînci pe care le poþi crede 
strãvechi, o terasã de pe care, precum la Paris, la Sacré-Coeur, 
admirãm o priveliºte binecuvîntatã.

În vipia miezului de zi, pãrãsim parcul, nu neapãrat cu un 
sentiment de exaltare. Dar mai dumiriþi dupã contactul direct 
cu acest enigmatic reper al artei catalane. În prãvãlioarele de pe 
strãduþele ce se scurg la vale, tot felul de suveniruri pecetluite 
de imaginarul insolit al lui Antoni Gaudí.

Spui Gaudí, te gîndeºti mai ales la Sagrada Familia. O 
catedralã, aºa mi s-a pãrut, ce te predispune unor îngîndurãri 
apãsãtoare. Te deprimã. O privesc ºi vãd parcã materia 
plîngînd. Moartea e stãpînã ºi n-ai cum s-o înfrunþi decît cu o 
dramaticã resemnare. Elemente din naturã (pãsãri, legume º.a.) 
sînt incastrate, cu o îndrãznealã ce nu se teme de kitsch, într-o 
zidãrie ce se prelinge spre þãrna hulpavã, amintindu-þi cã totul 
are un sfîrºit. Înãuntru n-am putut intra, era buluc de pelerini, 
aºa cã, la o cinstitã bere, am contemplat catedrala cu laice 
simþiri. (va urma)

gîndul ºi lumea

Fortãreaþa din Angers 

Barcelona...! Barcelona...!
Florin FAIFER
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Claude Girault nu 
ºi-a asumat destinul 
de scriitor pe care i-l 
prevesteau cele trei 
volume publicate în 
Franþa la Editura 
Saint-Germain-des-
Prés : Nuit 
Californienne (1981 – 
colecþia La Poésie la 
vie), Chemins 
Solitaires (1983 – 
colecþia A l'écoute des 
sources) ºi Voix de la 
Terre (1985 –  colecþia 
A l'écoute des 

sources). A intrat în politicã (începînd din 1987 este 
ales fãrã întrerupere în organismele ce sunt 
preocupate de viaþa francezilor de peste mãri) ºi 
astãzi este Secretar General al Adunãrii Francezilor 
din Strãinãtate. S-a stabilit de multã vreme în 
Statele Unite ale Americii (la Dana Point în 
California) ºi vine de cîteva ori pe an în Franþa, 
cãci, totuºi, sîngele apã nu se face, iar Parisul i-a 
intrat în sînge ca un venin pe care-l poartã cu 
împãtimire în fiinþã. A trecut peste un sfert de veac 
de la apariþia cãrþilor sale, tirajele s-au epuizat de 
mult, titlurile apãrute devenind adevãrate raritãþi 
pentru librari, anticari, bibliotecari ºi cititori. Ceea 
ce a fãcut ca autorul sã nu rãmînã decît cu cîte un 
exemplar din fiecare volum. Greu de crezut? Ei 
bine, iatã un fragment dintr-o recentã scrisoare a 
sa, pe care o pãstrez pentru istoria literarã : 
„Dragul meu Valeriu, Îþi împrumut cele trei 
culegeri, singurele pe care le mai am. Fã din ele 
traducerile în românã, dupã bunul tãu plac, înainte 
de a mi le retrimite!” I-am citit cele trei cãrþi 
împrumutate ºi dupã lecturã mã tot întreb de ce a 
renunþat Claude Girault la nobila îndeletnicire a 
poeziei, pentru a se dedica politicii, cea mai perfidã 
dintre toate preocupãrile omului. Din ce s-a scris 
despre volumul Voix de la Terre, din care am 
extras poemele ale cãror traduceri apar în aceastã 
paginã, am ales un scurt fragment, definitoriu 
pentru modul în care scriitorul franco-american ºi-
a structurat relaþia cu lumea creaþiei : «Atunci cînd 
Claude Girault descrie „imensitatea universului” 
în care infinitul nu ar fi decît o parte hotarnicã, 
trebuie sã înþelegem cã acest cetãþean al lumii, care 
rãmîne fascinat de contactele cu natura ºi de 
cunoaºterea tuturor peisajelor de pe glob, este în 
cãutarea unui altundeva, zãmislit tot în culorile 
omului. [...] Fãrã retoricã, fãrã figuri de stil, Claude 
Girault a ºtiut sã-ºi pãstreze partea cea mai nobilã a 
gîndirii sale. El propune inteligenþei noastre o lume 
eliberatã de urã ºi ne prezintã imaginea unui om 
care, prizonier al secretului nedescoperit al 
propriei geneze, încearcã cu încãpãþînare sã înalþe 
frontierele psihice, angajat cu trup ºi suflet în acest 
formidabil pariu.»

Ultima zi de vacanþã

Era ultima zi de vacanþã
În care, deja plecat din þara iubitã
Nu-i mai resimþeam cultura ºi ambianþa
Decît graþie magiei unei înfrãþiri ritmate

PoeMondia
De sezonul culesului viilor.
Bingen, pavoazat în lumini tricolore,
Primea în ospeþie Nuits-Saint-Georges în schimbul
Unei fraternitãþi mereu gata sã înfloreascã.
Inima mea, din nefericire, nu mai putea decît
Sã culeagã ciorchinii stingheri ai cîtorva clipe,
Atît de trecãtoare, ale acestei lumi.
Ecourile franceze slãbeau, se risipeau
În necuprinsul deºert  mîrºav ce mã primea.

Bucãtãria familialã

Dragostea familialã, pierdutã în strãfundurile sufletelor 
nesigure,
Arunca pãrinþii împotriva celor douã fiice nu prea 
puritane.
Mama se excita în faþa idioþeniilor uneia dintre ele,
În vreme ce ailaltã þipa cã tatã-sãu nu face douã parale.
Invitaþii, izolaþi în salon, nu prindeau decît ecouri,
Venind din bucãtãrie, în timp ce-ºi sorbeau romul cu suc 
de cocos.
Stranie familie, în care strigãtele înlocuiau frazele 
frumoase, 
De ce a trebuit sã dispari în sãrmane parafraze?

Tînguire copilãreascã

Sunt un copil, într-o lume de copii,
În cãutarea compasiunii ºi a iubirii;
Or, toþi cei din jurul meu, cu aerul lor triumfãtor, 
Nu se gîndesc decît sã se ucidã la orice rãscruce.

Sunt un copil, într-o lume de copii,
În cãutarea compasiunii ºi a iubirii;
Dar Moartea domneºte ºi cheamã, cu trîmbiþa ei,
Oamenii sã se distrugã spre a hrãni vulturii.

Sunt un copil, într-o lume de copii,
În cãutarea compasiunii ºi a iubirii;
Care cautã doar, într-o lume înãbuºitoare,
Plãcerea de a putea sã trãiascã în iubire.

Îmi  dedic timpul

Îmi  dedic timpul gîndirii, e forþa spiritului;
Îmi  dedic timpul rîsului, este muzica sufletului;
Îmi  dedic timpul cititului, e calea cunoaºterii;
Îmi  dedic timpul studiului, este drumul puterii;
Îmi  dedic timpul jocului, e secretul tinereþii veºnice;
Îmi  dedic timpul dãruirii, este cheia Cerului.

Era prietenul meu

Era prietenul meu
Acest om afabil ºi bine îmbrãcat
Care, venind de pe mãri îndepãrtate,
Într-o zi, cîntînd refrene numai de el ºtiute,
La masã, a fãcut cunoºtinþã cu mine.
Încã îndopat cu nevinovãþii,
Cu suflet senin, el studia ghemul
Relaþiilor în aceastã lume nouã.
Uneori, necãjit de incompetenþã,
O alunga prin prestanþa-i.

Era prietenul meu
Acest om afabil ºi bine îmbrãcat
Care, vreme de cîteva luni,
ªi-a adus lumina ºi talentul pentru mine.

Jucãria

Jucãrie magnificã, expusã în vitrinã,
ªtii tu cît mã atragi, cît mã întristezi?
Îþi privesc volanul cromat, manetele
ªi deja, în imaginaþie, conduc, fac liniºte-n jur;
Stãpîn pe destinul meu, cu un aer marþial 
Îmi conduc nava cosmicã spre spaþii interstelare.
Dar vitrina, lãsîndu-mi privirea sã treacã prin ea, îmi 
frînge puterea;
Bani, n-am nici un sfanþ ºi, chiar dacã pot sã-mi închipui,
Nu voi putea niciodatã sã obþin aceastã jucãrie feericã
Fiindcã, o datã în plus, închipuirea mea e himericã.

Al o sutãlea

Micã etapã a unui drum lung
Care, mai mult decît oricare altul, e cu siguranþã
Pavat cu îndoieli, întrebãri, neliniºti,
În faþa unui oricît de neînsemnat sentiment ce jigneºte.
E al o sutãlea poem pentru mine;
Moment de reflecþie ºi de emoþie.

O floare

Pe pajiºtea cu iarbã fragedã
Am cules aceastã nepreþuitã floare
Ca sã-þi ºterg lacrimile
ªi sã-þi ofer iubirea ce þi-o propovãduiesc. 

Tãcere

Tãcerea sufletului, ce se înalþã
În singurãtatea nopþii,
Ne spune cã spiritul face puþin zgomot
Pierzîndu-se în tãcerea eternã.

Domniºoarã...

Domniºoarã, turnaþi-mi aceastã cafea
În oribila, îngrozitoarea ceaºcã
Din care întunecata bãuturã de leac, vai, Doamne!,
Se amestecã în trupul meu pentru a-l înãbuºi mai uºor.

Urãsc nebuna cruzime
A acestor gesturi anodine ce supun,
A acestor suflete obosite ce o iau razna,
Pentru a distruge, îneca mai bine nesiguranþa mea.

Domniºoarã, mai turnaþi-mi aceastã cafea
Pentru a înãbuºi, a o înãbuºi, a mã înãbuºi.

Somnul

Morfeu, în necuprinsele-i braþe,
Atrãgîndu-mã binevoitor,
Mã las legãnat de dulcile iluzii
Ale somnului simplu fãrã vise ºi fãrã imagini.

Dar, trãdãtor repaus, tu îmi afundai sufletul
Într-o inerþie, într-o moarte infamã,
De vreme ce, pe vecie, nu mai trãiam
În aceastã lume, deja revolutã ºi fãrã mîntuire.
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