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Ştefan cel Mare (şi Sfînt), 
Udrea Poşetarul, Anton 
Pann, Mihai Beniuc... 

desfăşurat / Duşi de partidul nostru spre victorii”. Cred 
că ultimul răspuns, cel referitor la pasul apăsat, trebuia, 
profetic,  să aibă în vedere mineriadele, dar cum tovarăşul 
Beniuc s-a stins cu doi ani înaintea declanşării acestora, s-
a oprit la imeghebişti! Aşadar, patria poate fi şi o 
adunătură de fîrtaţi, de-aceeaşi teapă, gata de scandal la 
îndemnul... patriei! Interesant mi se pare faptul că-n 
această adunătură, vizionarul poet, imparţial ca tot 
românul, include şi alogenii. Viziune generoasă şi nobilă, 
ciupită cu discreţie de la Bardul din Mirceşti, care, ca să-şi 
mai facă uitat amestecul sîngelui, ne îndemna culant : 
„Hai să dăm mînă cu mînă / Cei cu inima română”. 
Numai că unii din cei ce au sosit, în urmă cu cîteva 
veacuri, din spulberul lumii pe meleagurile noastre socot 
că numele „român” e prea lung, prea greu de pronunţat, 
prea apropiat de imperiul roman şi ni-l prescurtează 
rom/rrom (cum de ştiu aceştia că numele lor se scrie cu 
„r” geminat, dacă în toată perioada în care au fost ţigani, 
erau în totalitate analfabeţi?). Cu ce scop? Spre a crea o 
confuzie din care românii nu au nimic de cîştigat. Ori 
cîştigă doar  nemeritate învinuiri. Şi asta din simplul 
motiv că, scăpaţi de sub supravegherea miliţiei populare, 
unii conaţionali, adică ţiganii ce-şi propun să devină romi, 
ţin cu tot dinadinsul să se facă de rîsul lumii, cerşind, 
furînd, escrocînd ... În ultimă instanţă, nu are nici o 
importanţă faptul că cei ce au împînzit Europa şi ne 
împroaşcă obrazul cu nelegiuirile lor sunt ţigani sau romi 
sau mai ştiu eu ce altă naţie. De vreme ce trăiesc pe 
teritoriul României şi au cetăţenie română, de vreme ce au 
acte de stare civilă eliberate de România, sunt români. De 
altfel, chiar în acest mod sunt percepuţi. Or, un cetăţean al 
unui stat are, ca toţi ceilalţi, nu numai drepturi, ci şi 
obligaţii. Normal mi se pare ca acela care nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile să nu mai aibă nici drepturi egale cu 
cetăţenii model ai unui stat (cu acei cetăţeni care-şi plătesc 
taxele şi impozitele şi nu încalcă nici o lege, nici o 
reglementare, nici o dispoziţie, nici o hotărîre din cele 
emise de statul respectiv). Concret : un român care, ieşind 
din ţară, calcă legile din statul pe unde umblă, ar trebui să 
nu mai aibă dreptul de a intra în statul respectiv sau, şi 
mai bine, să nu mai aibă dreptul de a circula şi a ne face 
de rîs în lume. Şi să spună mersi dacă scapă atît de ieftin! 

poem de martie

Pe vremea cînd România era ţara noastră de glorii şi de 
dor, un astfel de zurbagiu cu purtări scandaloase, ce ne-ar 
fi băgat în gura lumii, ar fi avut a avut norocul să fie 
scurtat de cap chiar de cel mai mare român al tuturor 
timpurilor, Ştefan cel Mare şi (mai ales) Sfînt! Cînd, într-
un sat, un ţăran aflat la crîşmă îi trînteşte altuia în cap 
halba în care a băut rachiu, crîşmarul îl dă afară şi nu-l 
mai primeşte în locanta sa, pentru a nu-şi pierde ceilalţi 
clienţi, ce nu vor să trăiască mereu cu spaima că, în timp 
ce-şi trag pe gît ciocănelul de ţuică, vine unul şi le sparge 
ţeasta cu un scaun sau le bagă un cuţit în şale. Excluderea 
din societate este o pedeapsă ce poartă în ea şi măsura 
oprobriului public. Nu te situezi la înălţimea exigenţelor 
impuse de o anumită societate, nu ai ce căuta în acea 
societate! Scurt! Ştiu, mulţi îmi vor reproşa că modul meu 
de a gîndi este fascist, că nu-i poţi interzice unui om 
drepturile fundamentale (între care şi dreptul de a 
circula). Ba i le porţi interzice, atîta vreme cît respectivul 
şi-a încălcat îndatoririle fundamentale, atîta vreme cît şi-a 
bătut joc tocmai de normele care-l obligă să fie Om! Nu 
ştiu de ce toţi delincvenţii încearcă să se prevaleze de 
faptul că li se încalcă drepturile, uitînd că, dacă s-a ajuns 
în această situaţie, e tocmai din cauză că ei au fost cei 
dintîi care au călcat drepturile altora. Beţivul care şi-a 
bătut consăteanul la crîşmă, acneicul asediat de fantasme 
sexuale care a violat-o pe lelea Frusina de optzeci de ani, 
ţiganul care a ciordit puicuţele din coteţ, peştele care 
trafichează tot „puicuţe” sunt ocoliţi de comunitate, 
ostracizaţi, vecinii nu-i mai salută şi nu-i mai primesc la ei 
în casă, astfel încît, din comportamentul celor din jur, 
aceştia înţeleg că au greşit. Or, nouă ne este dat să trăim o 
situaţie jenantă, deşi nu suntem vinovaţi decît în parte de 
ea : ţiganii sunt expulzaţi de francezi (cu bani de drum, ca 
nu cumva să se rătăcească prin Europa asta mare şi unită), 
iar după ce cheltuie biştarii căpătaţi pe daiboj şi-şi poartă 
pe la televiziuni puradeii, pirandele şi dancii, şatrele iau 
din nou drumul Parisului ca să se mai încropească, să ne 
facă de rîs, să îngrozească Europa şi să capete alţi bani de 
drum. Dar de ce nu le pune nimeni pe paşapoarte 
ţiganilor/românilor care calcă legile Europei interdicţie 
de ieşire din ţară?!   

Martie 
 

E-atîta primăvară-n noi, iubite!
Şi-n toţi fiorii care tremură-n natură,
Şi-n zîmbetul ce-ţi flutură pe gură
Se-mbrăţişează visurile noastre tăinuite…
Ridică-ţi ochii… în adînca strălucire
A-ncremenit o horbotă de nor subţire
Şi-acum îşi mistuie-n albastru forma fină
Şi nu rămîne-n marea de lumină
Decît un punct ce-n aer se ridică –
Săgetătorul zbor de rîndunică.
În iarba crudă-şi joacă umbrele subţiri
Mlădiţe verzi şi lungi de trandafiri.
Pluteşte-n atmosfera liniştită
Parfumul vag de floare ne-nflorită –
Că liliecii îşi ridică-n soare
Boboci mărunţi, ciorchine zîmbitoare,
Iar din corole albe şi fragile
Se-nalţă, greu, parfumul de zambile.
Mi-e sufletul împrăştiat în toată firea…
Sub ochii umezi care-mi caută privirea,
Se-mbată ca o floare pe tulpină
De rouă, de parfum şi de lumină.

Otilia Cazimir 

Setea de cunoaştere o să mă omoare! Cînd cred că-mi 
pot permite o clipă de răgaz (deşi nu am auzit pînă acum 
să-ţi lase grijile vreo clipă de răgaz!), mă uit la ştiri. Sunt 
instructive şi, pentru cineva care nu a învăţat la timp, 
pentru cineva hrănit pînă acum doar cu vestita 
„alimentaţie raţională” oferită de propaganda ideologică 
şi de partid, respectivele ştiri devin un fel de mană 
cerească a nutriţiei spirituale şi ştiinţifice. Ce 
binecuvîntare şi ce baftă pe capul celui care vrea să fie 
mereu informat (mă rog, unii sunt informaţi pe alte canale 
sau „pe surse”, dar asta-i treaba lor)! Bunăoară, eu de la 
ştiri am aflat că ţara nu-i poşeta lui Udrea. Bănui că nu-i 
vorba de Udrea, pescarul lui Anton Pann, cel care se tot 
tîrguia cu peştişorul de aur! Nu ştiu cine-i Udrea 
Poşetarul, dar ştiu că, privind jurnalele televizate, am aflat 
adevărul pe care tocmai l-am enunţat. De fapt, nu eu 
postulez astfel de adevăruri axiomatice, mulţimea rebel-
universitară e cea care avertiza respectivul personaj : 
„Udrea, nu uita, ţara nu-i poşeta ta!”. Chiar aşa, ce-o fi 
ţara asta, dacă nu-i poşeta lui Udrea? „Ce-i patria?”, ne 
întrebăm aidoma lui Mihai Beniuc, poetul care, spre 
deosebire de mine, ştia şi răspunsul, de vreme ce ni-l 
oferea în versuri, reiterînd gongoric întrebarea : „Ce-i 
patria? E Dunărea Albastră, / E Bărăganul, Munţii 
Apuseni, / E lupta de milenii, lupta noastră, / Români şi 
neromâni, dar pămînteni. // Ce-i patria? E sîngele vărsat 
/ În luptele cumplite, de eroi, / Din orice colţ de ţară, 
orice sat / Şi orişicare casă de la noi. // Ce-i patria? Eşti 
dumneata şi eu / Şi toţi acei ce sînt cu noi de-o seamă, / 
Şi gata sînt să sară cînd e greu, / Cînd patria s-o apărăm 
ne cheamă. // Ce-i patria? E pasul apăsat / Cînd trec, trec 
rînduri-rînduri, muncitorii / Cu steagul roşu-n vînt 

Acest numar este ilustrat cu lucrări ale pictorului Liviu Pendefunda
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fragmentarium istoric

În România, organizaţiile neguvernamentale au fost 
primele care au oferit servicii specializate victimelor 
violenţei din anii 1992. Prima strategie naţională în 
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei împotriva 
femeilor a fost aprobată în 12 iulie 2005. Această 
strategie, împreună cu celelalte acte normative (în 
special Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie) au pus bazele creării 
unor servicii sociale specializate la nivel naţional. 
Conform strategiei naţionale, statul român a început să 
susţină înfiinţarea şi dezvoltarea serviciilor destinate 
victimelor violenţei domestice prin programe de interes 
naţional. În pofida rezultatelor obţinute (apariţia legii, 
programe pentru înfiinţarea serviciilor), nici în prezent 
nu există suficiente servicii specializate. Datorită lipsei 
voinţei politice şi insuficienţei fondurilor destinate 
serviciilor pentru femei, încă din 1992, suntem martorii 
unei fluctuaţii a serviciilor şi a unei colaborări între 
public şi privat în mare parte deficitară. Astfel, nici 
până în prezent nu avem o „hartă” reală a serviciilor de 
specialitate, studii despre calitatea şi cantitatea acestora 
şi despre eficienţa/impactul intervenţiilor. 

În timpul regimului comunist, violenţa domestică a 
fost negată, la fel ca orice altă problemă socială. Chiar 
dacă în timpul regimului comunist, a fost lansată o 
politică oficială pentru egalitatea între bărbaţi şi femei 
(de exemplu, femeile au fost prezente în funcţii politice, 
aveau putere, când puterea nu era relevantă), în sfera 
privată însă, egalitatea a fost un simplu slogan. În 1982, 
România a ratificat Convenţia ONU privind Eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor - 
CEDAW - considerată a fi un instrument juridic foarte 
important pentru afirmarea drepturilor femeilor. Cu 
toate acestea, în ţară a existat o politică pro-natalistă 
extrem de dură. Prin decretul 770/1966 se interzicea 
avortul şi orice metodă contraceptivă, iar statul controla 
atent atât femeile, cât şi orice reţea care putea să aducă 
suport femeilor, de exemplu: femeile erau nevoite să 
facă controale ginecologice regulate, taxe anuale erau 
impuse cuplurilor sau persoanele necăsătorite fără copii 
care aveau peste 25 de ani, cei care realizau avort riscau 
să fie trimişi la închisoare etc... (Kligman, 2000). 
Ceauşescu a declarat că ,,fetusul este proprietatea 
societăţii socialiste”, iar orice persoană care putea să 
aibă copii, dar nu avea, era privită ca un „inamic al 
statului” (Tismăneanu, 2006). 

Anul 1989 aduce schimbări profunde pe plan 
internaţional (şi naţional) la nivel politic, economic şi 
social: colapsul Uniunii Sovieticii şi a statelor satelit, 
războiul din Iugoslavia, penetrarea agendei economice 
neo-liberale în spaţiul Estic, începerea negocierilor de 
aderarea la Uniunea Europeană. Un moment crucial 
pentru România a fost dorinţa ei de a adera la 
organisme internaţionale cum ar fi Consiliul Europei şi, 
ulterior, Uniunea Europeană. Ţările care doreau să 
adere la UE au trecut prin modificări profunde, cum ar 
fi armonizarea legislaţiei interne cu cea europeană, 
adoptarea aquis-ului comunitar, crearea de mecanisme 
şi structuri care să monitorizeze aceste legi.

Problematicile ce ţin de drepturile omului au fost un 
capitol important în procesul de aderare. Astfel, 
articolul nr. 13 din Tratatul de la Amsterdam, adoptat 
în 1997 (şi intrat în vigoare în 1999), a avut ca scop 
principal combaterea discriminării pe bază de sex, 
etnie, rasă, religie, vârstă, orientare sexuală. România, 
ca ţară aplicantă, a trebuit să adopte şi să aplice această 
directivă şi să creeze un cadru legislativ şi strategii de 
aplicare. Acest proces s-a dovedit a nu fi deloc uşor, 
deoarece problematica egalităţii între femei şi bărbaţi 
nu era considerată importantă ca urmare a egalizării 
fomale, cantitative, statistice dinainte de 1989. Creşterea 
gradului de conştientizare cu privire atât la egalitatea 
între femei şi bărbaţi, cât şi asupra fenomenul violenţei 
domestice s-a realizat aşadar prin mecanisme externe. 
Cu toate acestea, raportul Minnesota a atras atenţia 
asupra faptului că România nu a respectat unele 
standarde internaţionale impuse de CEDAW. Acest fapt 
nu a provocat însă nici un răspuns special în rândul 
profesioniştilor din România, dar a reuşit să creeze o 
imagine nefavorabilă a României în străinătate. 

Definirea violenţei domestice ca problemă socială s-
a realizat treptat, fiind necesară schimbarea 
mentalităţilor. Lupta împotriva violenţei domestice a 
fost văzută ca un atribut al mişcării feministe, iar ideea 
de feminism a fost respinsă din start, fiind asociată cu 
ura fată de bărbaţi. Chiar şi cele mai multe dintre 

organizaţiile care au început să lucreze în acest 
domeniu au respins ideea de feminism. Deşi explicaţiile 
teoretice ale violenţei domestice, a metodelor de lucru 
cu femeile, standardele pentru adăposturi  etc.. au fost 
adoptate de către majoritatea organizaţiilor (în special 
de către organizaţii non-guvernamentale), feminismul a 
rămas persona nongrata a societăţii, chiar şi a societăţii 
civile.

ONG-urile care lucrează cu femei şi-au concentrat 
activităţile pe familie. Organizaţiile care au luptat 
pentru promovarea legislaţiei în domeniul violenţei 
domestice, pentru protecţia victimelor, pentru 
schimbarea gradului de conştientizare în domeniul 
egalităţii de gen, au fost organizaţiile profesionale. Dar 
acestea nu au avut un suport de masă de la femei. 
Schimbările care au urmat la nivelul politicilor sociale, 
au fost impuse la început tot prin mecanisme externe. 
Anumite documente internaţionale care asigură 
protecţie victimelor au fost ratificate, dar nu au fost 
făcuţi paşi pentru implementarea unor politici concrete. 
Din cauza presiunilor externe, Guvernul a admis că 
violenţa domestică a fost marginalizată şi a declarat că 
„nici guvernul, nici organizaţiile de femei nu au reuşit 
să acorde o atenţie deosebită problemei, în principal 
pentru că au acordat prioritate drepturilor sociale şi 
economice ale femeilor" (Statutul femeii în România: 
Raportul Naţional  pregătit pentru Conferinţa 
Internaţională de la Beijing, 1995). Ca urmare, s-au creat 
mai multe structuri ministeriale pentru monitorizarea 
fenomenului, în ciuda lipsei de profesionişti instruiţi. 

Astfel în 2001, a fost adoptată Legea împotriva 
traficului de fiinţe umane, în 2002 Legea privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (Legea nr. 
202/2002), iar în 2003, Legea privind prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie (Legea nr. 217/2003). 
Tot în anul 2003 a fost creată Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Familiei (ANPF), care a funcţionat sub 
autoritatea Ministerului Român al Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei şi care avea drept scop crearea de 
politici şi strategii pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie. În 2004, a fost adoptat ordinul 
interministerial Ordinul nr. 384/306/993 pentru 
aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi 
monitorizarea cazurilor de violenţă în familie care 
reglementează cooperarea în activitatea de prevenire şi 
monitorizare a cazurilor de violenţă în familie dintre 
cele trei ministere cu atribuţii în domeniu, respectiv 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi 
Ministerul Sănătăţii Publice. Acest ordin identifică 
instituţiile locale care vor încheia protocoale de 
colaborare în vederea prevenirii şi monitorizării 
cazurilor de violenţă în familie: comandamentele de 
jandarmi, direcţiile de sănătate publică, direcţiile pentru 
dialog, familie şi solidaritate socială prin 
compartimentele cu atribuţii în combaterea violenţei în 
familie şi unităţile pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie (art.2). Prin intermediul acestor 
protocoale de colaborare se vor stabili activităţile ce vor 
fi desfăşurate în plan local (art. 3). Acest ordin 
interministerial are rolul de a încuraja munca în echipe 
multidisciplinare.

Începând cu anul 2004, A.N.P.F a coordonat, la 
nivelul judeţelor şi al Municipiului Bucureşti divizii cu 
atribuţii în domeniul violenţei în familie. Hotărârea 
Guvernului nr. 686/2005 a aprobat Strategia naţională 
în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului 
violenţei în familie. În 2010, A.N.P.F s-a unificat cu 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, formând Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului.

În ceea ce priveşte serviciile sociale destinate 
victimelor violenţei domestice, între anii 1991 şi 1992 s-a 
înregistrat o creştere în activitatea ONG-urilor 
româneşti. La începutul anului 1993, au existat 
aproximativ 40 de organizaţii non-guvernamentale care 
se ocupau de problematica femeilor (Grünberg, 2000). 
Primele servicii dedicate pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie au fost create de către 
organizaţiile non-guvernamentale în a doua jumătate a 
anilor '90 şi de multe ori ca urmare a unor iniţiative 
străine. În toamna anului 1996, organizaţia SCOP din 
Timişoara a iniţiat servicii pentru femei în situaţii de 
criză, GRADO Piteşti a iniţiat proiectul „Cutia 
Pandorei", în Bistriţa a fost deschis un Centru de 
Consiliere pentru Familii şi în Cluj-Napoca, în 1998 a 
fost deschis un Centru pentru Consiliere pentru 
Victimele Violenţei în Familie, un proiect al organizaţiei 
Artemis. Prima iniţiativă din partea structurilor 
guvernamentale a fost deschiderea Centrului Pilot – de 
acţiune şi Asistenţă împotriva Violenţei Domestice – 
Policlinica Titan, Bucureşti, creat sub coordonarea 
directă a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în 
anul 1996, care a funcţionat timp de 2 ani.

În anul 2002, existau 11 adăposturi, cele mai multe 
dintre ele au fiind adăposturi autonome, create de 

organizaţiile non-guvernamentale. În iunie 2006, 
potrivit unui sondaj telefonic realizat de o echipa de 
specialişti de la Centrul de Consiliere Artemis din Cluj-
Napoca dintr-un total de 23 de adăposturi care au luat 
fiinţă până în iunie 2006, 8 dintre acestea au fost nevoite 
să îşi închidă porţile, 15 reuşind să îşi menţină 
activitatea. Este mai mult decât evident faptul că având 
doar un număr de 15 adăposturi la nivel naţional, 
autorităţile au eşuat în punerea în aplicare a strategiilor 
şi politicilor pentru combaterea violenţei domestice, iar 
aceste structuri create nu pot asigura recuperarea şi 
reintegrarea socială a victimelor violenţei domestice. 

Astfel, după mai bine de 9 ani de la introducerea 
legislaţiei de protecţie a victimelor violenţei domestice, 
România se află în postura în care nu poate asigura 
respectarea dispoziţiilor internaţionale privind 
protecţia eficientă a victimelor şi crearea de servicii 
accesibile pentru acestea. 

Cătălin TURLIUC
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Interesul stîrnit de către colecţii şi colecţionari începînd 
din ultimul sfert al secolului al XIX-lea şi pînă în zilele 
noastre, care, prin achiziţiile făcute, prin sprijinul 
artiştilor, prin pasiunea lor au contribuit la dezvoltarea 
mişcării artelor plastice româneşti, au creat climatul 
propice menţinerii şi susţinerii adevăratelor valori, a 
gustului artistic de bună calitate.

Moldova se poate mîndri că în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, cu pasiunea şi iniţiativa celor cîţiva 
colecţionari, Scarlat Vârnav, C. Dassiade, C. Negri şi M. 
Kogălniceanu, a fost arta şi ea a dus la constituirea 
Pinacotecii ieşene. Colecţia Kogălniceanu urma să fie 
prezentă într-unul din corpurile de clădiri de la locuinţa 
sa din şoseaua Kiseleff, spaţiu pentru un “muzeu” (1882).

Dificultăţile materiale apărute după 1880, datorate în 
mare parte însăşi achiziţiilor de artă, îl obligă pe M. 
Kogălniceanu să-şi ofere statului colecţia. Guvernul liberal 
al lui Dimitrie Sturza refuză oferta omului de stat 
Kogălniceanu, silindu-l să-şi vîndă public colecţia 
catalogată la licitaţia de la Köln în zilele de 9-10 decembrie 
1887, prin casa I.M.Heberle. Catalogul lucrărilor ne indică 
un număr de 185 de tablouri. Parcurgînd lista de tablouri 
amintim doar cîţiva artişti celebri: Albrecht Altdorfer, 
Bartolomei de Prato, Giovanni Bellini, Lucas Cranach, 
Giacomo da Ponte (Bassano), Tiziano Vecellio, Paolo 
Cagliari-Veronese ş.a.m.d.   Secolele XVII şi XVIII erau 
reprezentate de maeştrii epocii: Anthonis van Dyck, 
Honore Fragonard, Frans Hals, Jacob Jordaens, Pierre 
Miguard, Nicola Poussin, Rembrandt, Guido Reni, 
Tiepolo, Rubens, Jakob Ruysdael, Francois Baucher, 
Ferdinand Bol, Francesco Albani, Jacopo Amigoni pe 
lângă mulţi alţii cu nume mai puţin răsunătoare. Licităţii 
succesive au avut loc la cîţiva ani după moartea lui M. 
Kogălniceanu la 1 aprilie 1896 şi martie 1897 a făcut să se 
împrăştie şi restul colecţiei.

Ce ar fi fost dacă?... Din păcate istoria se repetă. În 
1957, K.H. Zambaccian publică volumul “Însemnările 
unui amator de artă” inspirat din evocările negustorului 
de tablouri Ambroise Vollard în care ne împărtăşeşte cum 
a achiziţionat două acuarele de Gore Mircescu şi o marină 
de Florian, un peisaj de Arthur G. Verona (500lei) 
provocînd discuţii înfrigurate în familie.

S-a născut la Constanţa (6 februarie 1889) în anul 
morţii poetului naţional Mihai Eminescu, într-o familie de 
negustori armeni. Contactul cu arta s-a produs în 1907 la 
Anvers unde se afla ca student la Institutul Superior de 
Comerţ, apoi la Paris unde face o pasiune pentru 
Cezanne; vizitează muzee şi expoziţii, cumpără cărţi de 
artă, ia contact cu mediile artistice, frecventează saloanele 
literare, cafenelele unde se întîlneau artiştii.

În 1907 se întoarce în ţară de la Constanţa unde pune 
umărul la modernizarea fabricii părinteşti, încercând 
timid să-şi alcătuiască o colecţie.

Mobilizat sub arme, în timpul Primului Război 
Mondial la Iaşi, cunoaşte artiştii militari, programul lor 
artistic, realizările lor, stimulîndu-i nobila pasiune. După 
război artiştii cunoscuţi se vor grupa în societatea Arta 
Română, fiind sursa de constituire a colecţiei sale viitoare. 
Atunci se leagă prietenia cu I. Theodorescu-Sion care îl 
îndeamnă să achiziţioneze tablourile sale şi ale lui Ressu. 
În 1922 C. Ressu suportă campania de denigrare a artei lui 
(Cortina Teatrului Naţional), ceea ce l-a descurajat moral 
pe artist. Zambaccian îl sprijină pe C. Ressu moral şi 
material comandîndu-i portretele tatălui, mamei, soţiei şi 
lui însuşi într-un moment delicat al existenţei artistului.

Conştient de faptul că trebuie să ofere sume mari 
pentru achiziţia lucrărilor de artă stau  mărturie cuvintele 
sculptorului Oscar Han: “tabloul pe care îl achiziţiona să 
reprezinte valoarea reală. Şi valoarea reală nu puteau s-o 
reprezinte decât tablourile cu valoare artistică, purtînd 
garanţia semnăturii unui artist de seamă.”

A izbutit să distingă adevăratele valori ale picturii 
române cumpărînd cu entuziasm lucrări reprezentative 
ale pictorilor noştri. Se “aprindea” uşor dacă cineva îi 
reproşa ceva la adresa lucrărilor colecţionate, cumpărînd 
mereu lucrări valoroase la preţuri importante cum singur 
declară: “în expoziţia din 1925 a lui Petraşcu am plătit 
pentru o natură moartă, o masă albă cu mere, flori şi cărţi, 
ce-i drept o pînză remarcabilă, 35 mii de lei. Iar portretul 
cu bereta roşie, vîndut de artist şi recuperat de mine, ceva 
mai tîrziu, 50 mii de lei…Am plătit pentru “Iarna la 
Barbizon” a lui Andreescu 150000lei în 1927, echivalentul 
unui apartament pe vremea aceea. În 1930, era cumpărat 
de la colecţionarul Ruleta, peisajul “Intrare în pădurea 
Fontainebleau” de Grigorescu 100.000 lei. Pe pînza mare 
“Trandafiri albi” a lui Luchian am numărat 120000 lei în 
1932, ceea ce însemna pe vremea aceea 200 de napoleoni, 
cu care vânzătoarea a petrecut trei ierni în şir la Nisa. Şi 
totuşi aceste lucrări au fost cumpărate în anii marii crize 
economice din 1929-1933! Vezi ce se întîmplă în criza 
actuală!

“În 1940, colecţionarul şi criticul Virgil Cioflec, dorind 
să perfecţioneze cultura de ore a moşiei sale Mârşa, mi-a 
vândut un portret de femeie bălaie de Grigorescu, o 
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colecţii şi colecţionari
Bucureşti spre a deveni muzeu public, condiţionat de 
construirea unei clădiri în acest scop se năruie. Avîndu-l 
drept model pe Anastasie Simu, colecţionarul trăieşte cu 
năzuinţa să cuprindă şi lucrări ale artiştilor francezi: 
Delacroix, Courbet, Corot, Pissaro, Cezanne, Renoir, 
Sisley, Bonnard, Marquet, Matisse, Derain, Utrillo, fie 
artişti cunoscuţi din marile galerii de artă europene. 

Anul 1942 este un an fericit pentru Zambaccian.  
Colecţia sa îşi găseşte locul într-un spaţiu propriu în care 
funcţionează şi astăzi muzeul. Nu au lipsit şi surprize în 
achiziţionarea tablourilor. Cîteva lucrări semnate de 
Andreescu s-au dovedit a fi nişte falsuri realizate de 
pictorul Bârsan, binecunoscut imitator al acestuia.

Necazurile nu-l descurajează pe Zambaccian să se 
angajeze pe drumul plănuit cu atîta trudă. 

Poliţia capitalei emite la 29 august 1945 ordinul nr. 575 
prin care două camere, o baie, o bucătărie şi încă o cameră 
pentru ordonanţă din imobilul de pe str. Ing. Al. 
Davidescu nr.21 bis, proprietate a lui Zambaccian şi sediu 
al colecţiei erau rechiziţionate în beneficiul locotenentului 
C. Mihăescu. Colecţionarul depune o plîngere la poliţia 
capitalei care o primeşte cu înţelegere. K. H. Zambaccian 
reuşeşte să-şi aşeze colecţia în legalitate. În Monitorul 
Oficial nr.164 din 23 iulie 1945 apare decizia lui Mihai 
Ralea, ministrul Artelor, în virtutea căreia colecţia lui 
Krikor H. Zambaccian decenea de utilitate publică. 
Colecţionarul cere la 5 septembrie 1945 instalarea unui 
post fix de gardian public, cerere respinsă de Prefectura 
Poliţiei Capitalei. 

Este de înţeles refuzul oficialităţilor, vremurile fiindu-i 
potrivnice. Războiul sărăcise ţara, guvernele postbelice 
erau preocupate de plata datoriilor de război stipulate de 
Convenţia de Armistiţiu cu puterile aliate şi în Tratatul de 
Pace, drămuiau cu stricteţe finanţele publice. Situaţia îl 
obligă pe colecţionar să-şi doneze colecţia împreună cu 
construcţia care o adăpostea în acel moment (construită de 
arh. G.D. Gallin). 

Colecţia potrivit actului donaţie cuprindea “205 
picturi, 38 sculpturi, 8 piese de mobilier, precum şi 
dreptul de proprietate a imobilului”. 

Motivaţia este emoţionantă: “Fac această danie drept 
omagiu către poporul român şi în amintirea tatălui meu 
decorat, Agop K. Zambaccian, născut în Cezareea 
Capadociei, în anul 1860, şi stabilit la Constanţa înca de pe 
vremea stăpînirii Dobrogei de căte turci, şi care m-a 
crescut şi instruit în limba şi spiritul culturii româneşti şi 
în dragostea pentru ţara unde m-am născut”.

Zambaccian semnează actul actul donaţie la 23 
februarie 1947 la sediul ministerului Artelor din str. Ştirbei 
Vodă nr. 39. Prin Jurnalul nr.434 al şedinţei din 9 aprilie 
1947 a Consiliului de Miniştri, donaţia a fost acceptată. 

Primul ministru al ţării, dr. Petru Groza în duminica 
de 18 mai 1947 taie panglica inaugurală, colecţia 
zambaccian intrînd în circuit public. Emoţionat, 
Zambaccian s-a exprimat plenar: “Mă simt uşurat. Ca 
acela care s-a spovedit şi s-a împărtăşit”. Prezent la 
inaugurare, pictorul Jean Al. Steriade i-a asigurat că 
donaţia lui Zambaccian “umple un gol însemnat în 
sărmana noastră zestre muzeală”. 

Colecţionarul Isac Levy, unul dintre importanţii 
comercianţi de artă din Bucureşti, l-a numit pe colecţionar 
“unul dintre cei mai dezinteresaţi şi mai buni fii ai acestei 
ţări”. Tudor Arghezi sublinia cu aplomb: “Zambaccian dă 
totul şi nu cere statului nimic în schimb”. Cheltuielile de 
întreţinere ale localului îl privesc. În faţa lui Petru Groza 
care privea amuzat existenţa, ministrul Artelor Ion Pas, 
preciza el însuşi că gestul lui Zambaccian “depăşeşte toate 
omagiile”.

Anul 1948 a adus o adevărată furtună în viaţa 
colecţionarului K. H. Zambaccian. În Monitorul Oficial 
nr.228 din 1 octombrie 1948 apare decizia prin care 
Ministrul Artelor şi Informaţiilor instituia o comisie “în 
vederea elaborării şi stabilirii principiilor ştiinţifice pe 
baza cărora se vor reorganiza muzeele din Capitală şi în 
întreg cuprinsul ţării”. Printre membrii comisiei figura şi 
colecţionarul K. H Zambaccian pentru a fi martor 
propriului supliciu. În şedinţa din 4 octombrie 1948, 
colecţionarul înţelegînd că donaţia sa va fi dezmembrată, 
a cerut cuvîntul: “Domnule Preşedinte Lucian Grigorescu 
– spune procesul verbal al teribilei întruniri – dă cuvîntul 
Dlui. K.H.Zambaccian, care arată că aşezămîntul donat de 
domnia sa statului nu este mai prejos de celelalte muzee 
ce vor continua să existe, în timp ce muzeul domniei sale 
nu figurează în planul de sistematizare. Dl Zambaccian 
precizează că (sic!) colecţia de artă plastică românească a 
fost donată împreună cu imobilul, ca să funcţioneze ca un 
muzeu separat şi, după cum este prevăzut în actul de 
donaţie, ministerul nu va putea îngădui nici o dislocare a 
lucrărilor de artă şi nici nu va avea dreptul să schimbe 
destinaţia de muzeu a imobilului dăruit”. 

Lucian Grigorescu îi răspunde aproape jignitor: “ Dl. 
Preşedinte Lucian Grigorescu, evidenţiază că această 
comisie, la care a fost chemat să ia parte şi dl. Krikor H. 
Zambaccian, are sarcina de a organiza muzeele pe baze 
ştiinţifice. În calitate de membru al acestei comisii, dl. 
Zambaccian trebuie să arate că este un om de cultură, 
după cum a arătat că este un om de gust şi să nu se opună 

“Scară cu flori” de Luchian şi “Tufânele în ulcică” de 
acelaşi pentru 800000 lei, cu care a cumpărat un tractor, 
un automobil şi şi-a plătit unele datorii la bancă”. Tot O. 
Han ne relatează: “îndată ce se convingea de valoarea 
unei lucrări, n-o mai scăpa din mînă. Aproape că nu-l mai 
interesa suma…Pentru că se crease atmosfera, cineva care 
avea un tablou de seamă dintre artiştii mari ai noştri se 
gîndea întîi să-l  prezinte lui Zambaccian. Cei care 
cunoşteau un tablou frumos şi ştiau că e de vînzare, îl 
informau de asemenea pe Zambaccian şi sub acest raport, 
trebuie să-i recunoaştem pasiunea, obsesia, orgoliul sau 
cum vrem să-l categorisim.”

Era un economist de excepţie. Marile achiziţii l-au 
obligat să trăiască într-un modest apartament din str. 
Vasile Lascăr nr.48. Nu circula cu maşina ori trăsura care 
să-l aducă de la fabrică acasă (Imprimeria textilă 
–Imprimtex).

Prin intermediul pictorului Ghe. Petraşcu ( de care-l 
lega o prietenie durabilă, îl vizita în fiecare duminică şi de 
sărbători, în jurul orei 11) Zambaccian a devenit un mare 
admirator a lui Nicolae Grigorescu. Deşi Petraşcu îl 
consilia şi pe colecţionarul L. Laserson care îi cumpăra 
lunar cîte o lucrare la preţul cerut de artist, Zambaccian a 
continuat să-i achiziţioneze lucrări de valoare prietenului 
Petraşcu dar şi adversarului Th. Pallady. 

Colecţionarul se ataşează de arta lui Pallady imediat 
după Primul Război Mondial, reuşind ca din fiecare 
expoziţie personală a artistului să ia cîte o lucrare 
reprezentativă: “Pont Neuf”, 1932, “Noutăţile zilei” în 
1925. Relaţia de amiciţie cu Pallady va continua după 1940 
şi mai ales după deschiderea muzeului său în 1947, unde 
artistul venea să-şi vadă lucrările, la o cafea cu 
amfitrionul.

O prietenie strînsă îl va lega de Nicolae Tonitza după 
ce-i cumpărase în 1925 un “Nud” din expoziţia personală. 

Zece ani colecţionarul îl vizitează pe artist în atelier, 
antrenat în discuţii aprinse despre artă şi artişti, ocazie cu 
care cumpără tablouri din care reţinem: “Portretul lui 
Gala Galaction, Katiuşa Lipoveanca, Nina în interior 
verde, Nud pe fond decorativ, Copil în roşu citind, Nud 
de adolescentă şezînd etc”. 

Ruptura dintre Zambaccian şi Tonitza are loc ca 
urmare a articolelor scrise de colecţionar despre 
expoziţiile Grupului celor patru din 1933-34 dar mai ales 
despre expoziţia Grupului Tonitza-Han-Şirato din 1935 de 
la Sala Dalles, sub auspiciile Asociaţiei amicilor artei 
franceze, cu lucrări din colecţia sa. Tonitza atacă dur 
colecţia Zambaccian într-un articol ce depreciază valoarea 
lucrărilor, în special a “Nudului în atelier” de H. Matisse. 

Colecţionarul răspunde într-un articol ponderat – 
“Matisse şi publicul”. Replica lui Tonitza vine în articolul 
“În jurul unei colecţii contestate”, fapt care îl face pe 
Zambaccian să scoată de pe pereţi lucrările lui Tonitza, 
hotărît să le vîndă pe nimic. Sfătuit de O.Han 
colecţionarul păstrează totuşi lucrările artistului, rupînd 
definitiv relaţiile cu Tonitza. Şi-l apropie în schimb pe 
Şirato care îl apără în articolele sale pe Zambaccian. 

Prietenia cu I. Theodorescu Sion s-a prăbuşit cu 
prilejul expoziţiei sale personale de la Fundaţia Dalles, din 
1935, deoarece i se păruse că Zambaccian acorda mai 
multă atenţie expoziţiei de debut a tînărului Ciucurencu. 
I. Theodorescu-Sion agaţă de uşa galeriei o placardă pe 
care scria: “E interzis intrarea cîinilor şi a lui Zambaccian”.  
Furios, Zambaccian încearcă din nou să vîndă lucrările lui 
Sion, pe nimic, drept răzbunare afrontului făcut, fiind 
oprit în ultimă instanţă de acelaşi O. Han. Zadarnic totuşi, 
colecţionarul a vîndut 30 de tablouri reţinînd doar trei: 
“Ţăran”, “Vioara lui Zambaccian” şi “Portretul soţiei 
artistului”. 

Visul de a-şi dona colecţiona în 1933 primăriei 

Martie 2012

Krikor H. Zambaccian
Traian MOCANU

(continuare în pagina 5)
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Apariţia celor două volume de Basme populare 
româneşti din Arhiva de Folclor, Grigore Creţu, 2010, 
constituie un important act de cultură, cu privire la 
valorificarea patrimoniului cultural naţional, existent în 

Arhivele de folclor de la sfârşitul 
secolului al XIX-
lea.

Publicarea 
volumelor se 
datorează 
distinsului 
editor I. Oprişan 
şi pasionatului 
cercetător, prof. 
Iordan Datcu, - 
autorul 
Dicţionarului 
etnologilor 

români, 2006. În „notă asupra 
ediţiei, din respectiva 
publicaţie, 2010, Iordan Datcu apreciază: „Convins de 
importanţa vastei colecţii a lui Grigore Creţu, i-am 
solicitat lui Ion Stănculescu să pregătească o antologie 
de basme populare. Cu o răbdare demnă de laudă şi cu 
pricepere, Ion Stănculescu, atunci pensionar (fost 
magistrat), a copiat pe 900 de pagini, format A4, peste 
150 de basme. Am păstrat la mine vreo 35 de ani 
manuscrisul său, ordonat, perfect lizibil. Demersurile 
noastre, repetate la Editura Minerva, de a fi acceptată 
editarea antologiei, n-au avut succes, motivul principal 
fiind, amploarea selecţiei.

Abia acum, graţie distinsului editor I. Oprişan, care 
are un dezvoltat simţ al valorilor şi care vădeşte o 
aplecare particulară spre basmul popular românesc (a 
tipărit până acum din propria sa colecţie, 11 volume) 
apare antologia lui Ion Stănculescu.

Menirea mea a fost de a îngriji textul şi de a scrie o 
introducere” , spune Iordan Datcu.

Grigore Creţu s-a născut la Tg. Neamţ, la 25 ianuarie 
1848. Părinţii săi fiind Teodor Robu şi Maria Robului, 
ţărani originari din Ştefăneşti Botoşani, stabiliţi la Tg. 
Neamţ, ca laboranţi, la o farmacie.

Tatăl său este răpus de holeră în anul 1847, înainte 
de a se naşte Grigore. În 1863, rămâne şi fără mamă. Cei 
doi fii, Constantin şi Grigore, au fost luaţi în grijă de un 
binefăcător din Iaşi.

Maria Robului, mama, s-a îngrijit ca cei doi fii ai săi 
să înveţe carte la o şcoală de lângă Mănăstirea Neamţ. 
Deoarece Constantin avea părul creţ, călugării de la 
mănăstire i-au schimbat numele de familie din Robu, în 
Creţu. Acest nume îl va purta şi Grigore.

Grigore Creţu a urmat cursul secundar la Academia 
Mihăileană din Iaşi şi a dat bacalaureatul în 1868. A 
avut colegi pe Vasile Conta, Calistrat Hogaş, Gh. Panu 
şi alţii. După 1868, urmează cursurile Universităţii din 
Bucureşti la Facultatea de Litere. Îl are profesor pe 
Bogdan Petriceicu Hasdeu. Între manuscrisele lăsate din 
acel timp de Grigore Creţu se află şi unul intitulat 
„Filologie comparată”, note după cursul lui Bogdan 
Petriceicu Hasdeu.

După absolvirea facultăţii, este numit profesor de 
limba română şi limba latină la Seminariile din Roman 
şi Huşi, apoi la Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti.

Studiind basmele publicate în cele două volume din 
2010, deducem că Grigore Creţu şi-a îndrumat elevii să 
selecţioneze materialele pe teren, cu multă atenţie şi 
rigurozitate ştiinţifică.  Elevii urmau să noteze numele 
lor, clasa în care erau şi anul, numele celui de la care au 
cules, localitatea şi judeţul, nivelul de învăţătură al 
acestora. Reproducerea fidelă a povestirii era una din 
rigorile asupra căreia profesorul a atras cu deosebire 
atenţia. 

Dintre elevii lui Grigore Creţu, amintim pe George 
Topârceanu, Virgil Cioflec şi Dimitrie Nanu. Cel mai 
harnic fiind G. Topârceanu, care a completat 6 caiete.

Parcurgând întregul inventar al Secţiunii prozei 
populare din Arhiva Grigore Creţu, deducem că acesta 
şi-a îndemnat elevii să noteze textele specifice 
folclorului nostru, tradiţii populare româneşti şi să nu 
recurgă la texte tipărite. Grigore Creţu n-a scris despre 
colecţia sa, însă n-a păstrat taină asupra ei. El a oferit 
texte din Arhiva sa de folclor lui Simion Florea Marian, 
pentru lucrarea „Insectele în limba, credinţele şi 
obiceiurile românilor”, Studiu folcloristic, Bucureşti, 
1903.

Iordan Datcu apreciază activitatea de cercetare a lui 
Grigore Creţu, astfel: „Mulţi ani el a fost unul dintre cei 
mai stăruitori oaspeţi ai Bibliotecii Academiei Române. 
Migălea la manuscripte cum n-a mai făcut nimeni. Le 
citea şi răscitea, le aducea la lumină, le observa 
îndelung, le străbătea, «le mânca, poţi spune, cu ochii». 

Era în stare să străbată mii de pagini, pentru a-şi face 
câteva rânduri de însemnări, cu privire la un cuvânt.”

Grigore Creţu a fost membru al Societăţii „Junimea”, 
din 1874. A fost membru al Societăţii istorice române, 
fondată de Gr. Tocilescu în 1901 şi al Societăţii 
filologice, înfiinţată de Ovid Densuşianu în anul 1905. A 
purtat corespondenţă cu Ovid Densuşianu, Al. 
Philippide, S. Fl. Marian, Arthur Gorovei care, în 1892, a 
fondat la Fălticeni prima Revistă de folclor de la noi din 
ţară, „Şezătoarea”. A colaborat la publicaţii periodice, 
precum „Convorbiri literare” din 1875, „Columna lui 
Traian”, Revista de istorie, arheologie şi filologie. 
Alexandru Philippide intenţiona să îl ia colaborator la 
Dicţionarul limbii române.

În anul 1972 s-a căsătorit la Huşi cu fiica 
protopopului, N. Popescu, rudă cu Episcopul 
Melhisedec.

În 1871 a participat împreună cu Mihai Eminescu, 
Ioan Slavici şi G. Dem. Teodorescu ş.a. la comemorarea 
a 400 de ani de la sfinţirea Mănăstirii Putna. Cu acest 
prilej, Grigore Creţu a descoperit în podul Mănăstirii 
Voroneţ Codicele Voroneţian, pe care l-a împrumutat lui 
Ion a lui Gh. Sbiera, iar acesta nu i l-a mai restituit.

Grigore Creţu, într-o scrisoare datată 10 decembrie 
1873, Huşi, se adresează lui Simion Florea Marian să 
intervină pe lângă Sbiera ca să-i înapoieze manuscrisul. 
I. Gh. Sbiera a tipărit manuscrisul în 1885. Grigore 
Creţu, în articolul „Codicele Voroneţian de I. Gh. Sbiera”, 
denunţă faptul, în Revista pentru istorie, arheologie şi 
filologie, în 1886, la Bucureşti. Gh. Cardaş, în volumul 
său Documente literare, nr. 2, 1973, p. 173, citează: „Creţu 
era îndreptăţit să tipărească manuscrisul, inedit, 
însumând 800 de foi”, este vorba de Codicele Voroneţean.

Nicolae Iorga scrie: „Niciodată Creţu n-a putut uita 
această jignire adusă dreptului său”.

Colecţia de folclor Grigore Creţu, pe care profesorul 
a realizat-o cu elevii de la Seminarul din Huşi şi de la 
Liceu „Matei Basarab” din Bucureşti, a fost predată unei 
arhive personale, Saint George.

În 1970, se publică la Editura Minerva Grigore Creţu, 
Folclor din Oltenia şi Muntenia, ediţie îngrijită de A. 
Milea şi Ion Stănculescu, prefaţa de Ovidiu Papadima, 
762 pp. Selecţia textelor s-a făcut în redacţie de către 
Iordan Datcu, redactorul cărţii. Cartea însumează 905 
texte, urmate de glosar, un indice de informatori şi unul 
de culegători. Cartea cuprinde „Poezia obiceiurilor 
tradiţionale de iarnă”, „Balade”, „Doine” şi „Cântece”. 
În prefaţa lucrării, Ovidiu Papadima scrie: „Ne aflăm în 
faţa unei arhive folclorice şi etnografice de o extindere şi 
diversitate uriaşă, ale cărei texte iniţiale poartă girul 
autenticităţii, în sensul că nici culegătorii, nici 
îndrumătorul ei nu au operat nici un fel de modificări”.

În recenzia despre Antologia din 1970, I. Oprişan 
subliniază: „Vastă şi interesantă colecţie: egalează şi 
uneori chiar întrece, din punct de vedere artistic, 
valoarea colecţiilor G. Dem. Teodorescu, Grigore 
Tocilescu, Iarnik Bârseanu”.

Ovidiu Bârlea, în Istoria folcloristicii româneşti, pp. 
313-315, scrie: „Antologia din Colecţia Creţu este 
preţioasă prin dezvăluirea repertoriului folcloric de la 
sfârşitul secolului trecut. Ea pune în lumină variante din 
judeţele necercetate până atunci sau explorate doar în 
fugă, completând tabloul cunoaşterii folclorice a acestei 
provincii.”

Iordan Datcu opinează: „Şi antologia de lirică 
populară, publicată în 1970, şi cele două volume de 
basme populare publicate în 2010 datorează mult 
pasiunii cu care s-a aplecat asupra Arhivei «Grigore 
Creţu» pensionarul (fost magistrat) Ion Stănculescu”. S-
a născut la 4 ianuarie 1899 în com. Leu, jud. Dolj, şi-a 
făcut studiile la Turnu Măgurele (până în anul 1920) şi 
pe cele de drept şi litere la Iaşi, unde şi-a luat licenţa în 
drept şi filozofie în 1924 şi pe cea de litere în 1925. A fost 
magistrat până în 1949. S-a căsătorit cu o soră a lui 
Cezar Petrescu.

Ion Stănculescu a fost atras de Arhiva de folclor a lui 
Grigore Creţu, el însuşii fiind autorul unei mici colecţii 
alcătuite din 160 balade, doine, cântece, strigături, 
culese între anii 1921-1922, din cel de-al treilea volum al 
seriei Folclor din Oltenia şi Muntenia, pp. 408-537. S-a 
stins din viaţă la 7 februarie 1981, la Bucureşti.

Antologia Basme populare româneşti a lui Grigore 
Creţu, din 2010, cuprinde materiale din judeţele Ilfov 
(inclusiv Bucureşti), Argeş, Dâmboviţa, Prahova, 
Ialomiţa, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, mai puţin în 
zonele Braşov, Sibiu, Galaţi, Constanţa. Câteva basme 
provin din Moldova, culese de elevii Seminariilor din 
Roman şi Huşi.

Grigore Creţu, Basme populare româneşti, Editura Saeculum 
I.O., Bucureşti, 2010, Colecţia „Mythos”, Vol. I, 80 basme, 399 
pp. şi Vol. II, 86 basme, 351 pp., format A5-. Ediţie îngrijită de 
Iordan Datcu şi Ion Stănculescu, Prefaţă: Iordan Datcu. Coperta I, 
Vol. I, „Cheptar înflorat (spate) din zona etnografică Bacău” şi 
Vol. II, Coperta I: „Simboluri arhaice, pe o veche scoarţă de lână 
în culori vegetale, din Moldova” – Emilia Pavel, Valori 
etnografice româneşti, în imagini, 2007.

Am scris, în Primul manifest al poeziei europene, 
despre rolul poetului de pontif al generaţiilor viitoare. 
Pentru a putea realiza acest deziderat, sarcina ce îi revine 
poetului european este de a scrie o poezie vizionară care să 
urmeze conturul Naturii (al grecescului Physis, de la 
phyton – plantă, vlăstar ce ia naştere din propria sa 
sămânţă) în sens invers curgerii ei. Drumul poetului este 
unul ascensional, el pleacă de la preajma ce-l înconjoară – 
ideile complet depliate ce constituie materia – ajungând în 
cele din urmă până la Unul-fără-al-doilea, arheul prim şi 
absolut al Naturii, Inefabilul. Prin aceasta, poetul este un 
filosof „în oglindă”, căci cel din urmă pleacă de la arheu 
pentru a ajunge la ultimele consecinţe, la materie.

Poetul trebuie să urce pe verticala Naturii, cea care 
uneşte lumea de Divin, trecând obligatoriu prin Logos, prin 
chipul Divinităţii, uns de acesta împărat, adică conducător 
şi legiuitor al lumii, Hristos. Acolo, în acest popas 
intermediar (nu punct terminus al ascensiunii) poetul 
regăseşte Biserica sufletelor, Monada compusă din monade, 
din seminţe ce se deschid în lume ca fiinde particulare, 
asemenea Logosului ce se deschide în permanenţă, ca lume, 
El însuşi situându-se pe dimensiunea eternităţii, spre a 
reveni apoi iarăşi la sine.

Termenul logos provine de la grecescul legein – a lega. 
În El se leagă haosul multiplu al limitelor aparţinând fiinţei 
(chipul Divinului, însăşi frumuseţea, numită de greci 
Afrodita) de către forţa de unificare reprezentată de Unul-
unic-unitor, adică de Intelect, al cărui vârf, treaptă a treia, 
Intelect propriu-zis grecii îl numeau Zeus.

Dar excursul poetului nu trebuie să se oprească aici, 
întru Hristosul uns de Tată ca arheu al lumii, de la care 
aceasta din urmă provine spre a se reîntoarce de unde a 
plecat. Abia de aici temerarul erou (în sens wagnerian) 
urmează să aproximeze, să ”înconjoare din toate părţile” 
enigma Absolutului. Poezia nu are cum să treacă pragul 
simplităţii originare, lipsită de relaţie, a Simplului însuşi 
întrucât El este unificarea deplină, media armonică simplă a 
tuturor numerelor-suflete-arhei ce constituie tot atâtea 
pietre din care este construită Biserica celestă, în care 
armonia joacă rolul de liant al unificării.

Iată, pe scurt, viziunea mea asupra Naturii: o cruce 
având vârful dincolo de ceruri, în Dumnezeu-Unul, şi 
temelia în lume, cu braţul orizontal având capătul drept una 
din eschatiile primordialului ( Unul-care-este, multiplul-în-
unu sau fiinţa) iar cel stâng – Unul-unic-unitor sau 
Intelectul. La mijloc, crucificat, se află Mesia, mântuitorul 
sufletelor, cel ce le aduce pe toate la unitate, mântuindu-le 
de multiplu.

Depăşesc aşadar viziunea greacă, neoplatonică, a 
emanaţiei continue din Unu a sferelor concentrice, prima 
dintre ele constituind fiinţa, urmată de viaţă (Logos), de 
Intelect (căruia grecii îi acordau rolul de hegemon al 
cosmosului), de sfera zeilor hypercosmici, şi aşa mai 
departe, pentru a ajunge în final până la ultima sferă, cea a 
materiei.

În aceeaşi măsură depăşesc însă şi înţelegerea 
creştinismului originar, redusă la axis mundi care uneşte pe 
Dumnezeu-Tatăl cu Spiritul (Sfânt), adică cu cel purces în 
lume ca lume, ca circularitate a fluxului de idei, prin 
intermediul Logosului, Fiul Lui Dumnezeu-Unul şi arheu al 
lumii.

Le depăşesc, îmbinându-le într-o viziune în formă de 
cruce, a cărui verticală aparţine creştinismului predicat la 
început de Iisus şi de apostoli, iar orizontala aparţine 
viziunii greceşti, care face din Logos elementul mediator 
dintre multiplu şi unitatea unificatoare.

Scena răstignirii lui Iisus poate şi trebuie să fie 
explicitată de o manieră gnostică: acesta are la picioarele 
sale lumea, cupinzând toate lucrurile, pe soldaţii romani, 
dar şi pe femeile şi ucenicii care-L însoţesc până la capăt. 
Deasupra capului Său se află Tatăl, Cel-de-nevăzut, 
Simplul lipsit de părţi care să-L poată vedea. De o parte şi 
de alta a crucii sunt ţintuiţi doi ”tâlhari”. Unul din ei, cel ce 
se mântuieşte, este însuşi Intelectul, forţa de unificare, 
cunoaşterea Unului şi totodată poarta de intrare în Abisul 
divin. Celălalt refuză mântuirea, el fiind multiplul-în-unu, 
însuşi răul.

Dacă vreuna dintre viziunile greacă sau creştină ar fi 
fost perfectă, ar fi redat întru totul conturul Naturii, fără să 
mai fie nevoie de o evoluţie ulterioară. Atunci Europa nu ar 
fi avut istorie, Geschichte des Seins, în termeni 
heideggerieni. Conştiinţa sa ar fi rămas ţintuită la acea 
viziune. Dar Logosul i-a hărăzit Europei să treacă prin 
calvarul metafizicii şi, corelativ ei, prin expresiile sale 
artistice, în final prin arta (poezia) modernă.
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Ana Andreevna. Alături de ei se aflau Octavian 
Cotescu, Mircea Diaconu, Mariana Mihuţ, Victor 
Rebengiuc, Valy Voiculescu Pepino şi Petre Gheorghiu. 
Spectacolul a fost cenzurat înainte de a avea premiera. 
Iar răspunsurile absurde din partea ministerului la 
sesizările şi petiţiile înaintate de echipa de actori nu fac 
decât să umilească şi mai mult pe cei implicaţi. 
Spectacolul care incrimina puterea politică şi regimul 
totalitar din România comunistă devenise mai mult 
decât o montare. Era o expresie de frondă, de atitudine, 
un strigăt înăbuşit, un gest de disidenţă care se ştia de 
la început pierdut, dar care doar prin existenţa lui făcea 
prezentă existenţa intelectualilor adevăraţi din acea 
epocă. Cum apreciază George Banu, „Revizorul a fost un 
devastator scandal imploziv”. Mai târziu, Revizorul s-a 
mai bucurat de montările lui Claudiu Goga (Teatrul 
Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, 2001), Gelu 
Badea (Teatrul municipal din Baia Mare, 2000), Horaţiu 
Mălăele (Teatrul de Comedie, 2007), Mona Chirilă 
(Teatrul Naţional „Lucian Blaga”, Cluj, 2010), Petru 
Vutcărău (Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din 
Botoşani, 2010).

5CRONICA

privitor ca la teatru

Realismul sub pana lui Gogol capătă tente de satiră, 
alunecând în caricatură şi grotesc şi nu de puţine ori în 
fantastic. De la chipurile şi peisajele pitoreşti evocate în 
Serile în sat la Dikanka, la povestea absurdă a lui Cicikov 
din Suflete moarte sau la suprarealitatea din nuvela 
Nasul ori din Mantaua, paleta de culori şi sensurile 
căutate de scriitor sunt diferite. Însuşi autorul nota într-
o corespondenţă făcând referire la stilul său: „S-a vorbit 
mult despre mine, s-au analizat unele manifestări ale 
mele ca scriitor, dar fondul meu n-a fost definit de 
nimeni. De el şi-a dat seama numai Puşkin. El îmi 
spunea mereu că nici un scriitor n-a avut încă darul 
meu de a zugrăvi în trăsături atât de vii trivialitatea 
vieţii, de a contura cu atâta vigoare vulgaritatea omului 
vulgar, încât toate lucrurile mărunte, care de obicei 
scapă ochiului, să apară la mine mai izbitoare”. În opera 
dramatică, unde se mai înscriu şi mai puţin cunoscutele 
Ordinul Vladimir, clasa a III-a (1832) şi Ivan Feodorovici 
Şponca şi mătuşa lui (1833), Revizorul este un text de 
referinţă care a stârnit reacţii contradictorii atât în 
timpul vieţii autorului, cât şi după. Un text care face 
parte din programele marilor teatre ale lumii, cât şi din 
repertoriul unor regizori importanţi, piesa lui Gogol 
este şi va fi o provocare atât pentru actor şi pentru cel 
care montează, cât şi pentru public. Realizând o 
echilibristică perfectă pe sârma comicului, autorul oferă 
un motiv de a râde, însă nu oricum, ci chiar de lumea-
oglinda noastră. Realitatea care dă senzaţia a fi lipsită 
de logică este aici „uşa” prin care scriitorul, din 
depărtarea sa spaţială şi temporală, ajunge la public, 
indiferent dacă a fi fost vorba de cel al secolului al XIX-
lea sau dacă strania întâmplare descinde pe scena 
secolului XXI. Cu aparenţele unui umor inofensiv, este 
surpinsă societatea restrânsă a unui orăşel de provincie 
rusească în care se zvoneşte că va avea loc vizita unui 
inspector. Distanţa este foarte mică de la vestea iniţială 
până la vârtejul care-i cuprinde pe toţi după 
descoperirea aceluia despre care se crede că este 
inspector. Hlectacov, tânărul funcţionar scăpătat de la 
Sankt Petersbourg, „un fluieră-vânt”, după cum îl 
caracterizează chiar Gogol în notele paratextuale, 
devine personajul căutat nu din întâmplare, aşa cum s-
ar putea crea impresia, ci dintr-o nevoie. Revizorul 
încarnat de Hlestacov este o creaţie colectivă prilejuită 
pur şi simplu de vestea vizitei icognito. Cum 
înştiinţarea de la început bulversează viaţa obişnuită a 
tuturor locuitorilor, nevoia oamenilor de a vedea, de a 
atinge şi apoi de a impresiona un  oaspete atât de 
important devine imperativă.  

Textul este construit pe reciprocităţi: Hlestacov este 
asemănător oamenilor de prost-gust care constituie 
societatea oraşului provincial, iar aşa-zisa elită suferă 
de aceeaşi naivitate şi urâţenie ca şi cel pe care-l cred în 
poziţia de inspector – pseudo-logodnic, pseudo-
aristocrat şi pseudo-spirit justiţiar. Ascensional, comicul 
de mascaradă acaparează întreaga acţiune, implicând 
toate personajele până în punctul în care, în ultimele 
scene se exacerbează, transformându-se în grotesc. Prin 
efectul augmentării, aşa cum se caracterizează scrisul 
gogolian, gluma se şterge treptat, iar în locul ei se 
instalează teama. Teama de a nu fi descoperit, teama de 
a nu se vedea obrazul protejat de mască. Insignifiantul 
Hlestacov îşi dă seama cel mai bine dintre toţi cum este 
să devii actor fără voie, să-ţi joci rolul până la capăt, 
uitând parcă de adevărata ta identitate. El nu doar că 
acceptă să fie revizorul, dar duce acţiunea la extremă, 
folosindu-se de cecitatea care i-a împresurat pe ceilalţi 
şi de pistele ivite în cale. Ar fi greşit să se credă că 
Hlestacov este doar aşa cum e descris la începutul 
textului, căci îi ghicim şi un dram de raţiune. E vorba 
însă de o raţiune folosită în interes personal, o raţiune 
care se dovedeşte a fi îndreptată în cele din urmă doar 
spre amuzament.

Realism şi fantastic par a fi două linii paralele. Nu 
însă şi la Gogol în opera căruia fisuri ale fantasticului se 
instalează pretutindeni. În Revizorul, fantasticul se 
referă mai degrabă la ceea ce nu se poate explica. 
Maleficul planează ca o stare generală, apăsătoare. Nici 
un personaj nu poate scăpa din această capcană a 
păcatului. Dumnezeu este prea puţin prezent în text, îl 
întâlnim invocat doar în câteva expresii stereotipe: 
„slavă Domnului”, „Doamne fereşte”, „a apuca pe 
Dumnezeu de picior”. În alte ipostaze, în vorbele de 
duh, de exemplu, Dumnezeu e deposedat de sfinţenie şi 
capătă parcă trăsături umane: „Omul propune, 
dumnezeu dispune” sau „Sfânta vorbă: când dumnezeu 
vrea să piardă pe cineva, îi ia mai întâi minţile”. În rest 
limbajul personajelor este împânzit de prezenţa 
diavolească. De la cunoscutele „pe dracu”, „lua-v-ar toţi 

dracii să vă ia”, „te-ai întins ca dracu ştie ce” la mai 
originalele „ce foame a dracului” sau „dracu s-o ia de 
poftă, nu trece deloc” şi „ce diavol o să ai de ginere”. 
Apoi, diavolul se arată prin semne. I se arată 
primarului, de exemplu, ca o rea prevestire, într-un vis, 
cu o noapte înainte de a fi înştiinţat de apariţia 
revizorului. Povesteşte cu uimire: „am visat doi 
şobolani de o înfăţişare neobişnuită; zău, în viaţa mea 
n-am mai văzut şobolani ca ăştia... negri ... şi nefiresc de 
mari; au venit, au mirosit în toate părţile... şi au plecat”. 
Semnele rele, presentimetele, senzaţiile ciudate se 
înmulţesc pe parcurs. În scena în care judecătorul dă 
mită lui Hlectacov, pentru  ca „inspectorul” să-i ignore 
nesăbuinţele, acesta şi afirmă într-o mică remarcă în 
aparte că se simte ca şi cum ar sta pe jăratec. Şi mai 
halcinantă este prezenţa diabolică în povestea 
dirigintelui de la poştă, acolitul primarului, care, având 
dreptul de a verifica misivele, descoperă târziu că toţi 
fuseseră păcăliţi de propria lor invenţie. Relatarea este 
semnificativă şi împărtăşeşte simptomele generale ale 
celor care ştiu că vor comite o faptă incriminatorie: „O 
putere spranaturală m-a prins! Eram gata să chem un 
curier ca s-o trimit cu o cursă specială. Dar m-a cuprins 
o curiozitate cum n-am mai simţit în viaţa mea. Nu 
puteam să rezist. Nu puteam. Simţeam că n-am să pot. 
Mă atrăgea. Mă atrăgea nebuneşte... Mi se părea că un 
glas îmi şoptea la ureche: «N-o deschide, te 
nenoroceşti»... Iar în urechea cealaltă diavolul parcă îmi 
sufla: «Deschide-o, deschide-o, deschide-o!» Şi când am 
atins peceţile, ceara parcă-mi ardea degetele, iar după 
ce le-am rupt, un fior de gheaţă mi-a trecut prin şira 
spinării. Mâinile-mi tremurau şi ochii mi se 
împăienjeniseră”. Până la urmă, ce se întâmplă în 
această lume în care Dumnezeu nu există? Răspunsul 
este destul de evident: totul este posibil. Un neisprăvit 
poate juca rolul unui demnitar, oameni neinstruiţi pot 
avea funcţii importante în oraş şi pot exploata pe cei 
mai săraci după bunul plac. În lumea claustrată în care 
toţi se cunosc între ei, se spionează şi se şantajează, 
dragostea devine un surogat, preţiozitatea este ridicată 
la cel mai înalt rang, iar legile sunt făcute despotic. De 
fapt, orăşelul e unul al aparenţelor, şi nu e întâmplător 
că ultima scenă are aspect de teatru mecanic, fiindcă 
într-adevăr, personajele lasă impresia unor corpuri fără 
prea multă consistenţă, asemănându-se din multe 
privinţe marionetelor. Ca şi pe chipul păpuşilor de 
lemn, pe figurile personajelor sunt reţinute trăsături 
esenţiale, trăsături care capătă, sub condeiul lui 
Hlestacov (şi de partea cealală sub condeiul lui Gogol), 
tuşe grosiere, ajungându-se la similitudini cu eroii 
viciaţi ai picturilor lui Peter Brueghel cel Bătrân. Când 
sunt citite portretele pe care le imortalizează tânărul 
funcţionar petersburghez în epistola către pietenul său 
Tripicichin, ceea ce strâneşte râsul nu este doar 
modalitatea de expunere a personajelor, dar în plus şi 
reacţiile stârnite de rândurile labruiereşti aşternute pe 
hârtie. Efectul oglinzii este răvăşitor, iar autorul face 
din acesta miza întregului text. Oglinda pare că 
distorsionează, dar de fapt acolo nu se reflectă decât 
faţa adevărată a lumii în care divinitatea absentează. 
Asemenea aspecte îl determină pe criticul Lucian Raicu 
să conchidă: „Râsul lui Gogol începe prin a fi expresia 
unei strălucite aptitudini literare şi sfârşeşte prin a fi cu 
totul altceva: veritabila măsură a unei inconsistenţe 
funciare, a unui neastâmpăr vital în cadrele dinainte 
trasate ale banalităţii în care Gogol descoperă păcatul 
fundamenta al vieţii omeneşti”. 

Elementele de teatralitate, concizia acţinii, efectul 
direct şi vivacitatea ritmului au atras de-a lungul vremii 
atenţia regizorilor. Vsevolod Meyerhold tratează 
subiectul în cheie expresionistă, aducând noi rezolvări 
regizorale. Scena reprezintă un semicerc pe marginea 
căruia mai multe uşi înalte realizează calea de acces din 
interior spre exterior. În momentul în care Hlestacov 
primeşte mită, toate uşile se deschid, iar mâinile 
actorilor se ivesc întinzând bancnotele ispititoare. O 
turnantă se află pe scenă, îvârtindu-l pe protagonist ca 
şi cum tot universul s-ar transforma într-un manej, din 
care nu se mai aud decât ecorile râsului hidos. Culorile 
sunt contrastante, albul şi negrul predominând. Erast 
Garin realiza rolul lui Hlestacov, cu o tentă misterioasă 
întipărită pe chip, cu mult dinamism şi versatilitate. 
Meyerhold însuşi întrevedea în această piesă o comedie 
a situaţiilor absurde şi marşa în montarea din 1926 pe 
această cale.

Pentru teatrul românesc, Revizorul aminteşte mai 
ales de destinul montării lui Lucian Pintilie din 1972 la 
Teatrul Bulandra. Criticul Matei Călinescu rezuma 
viziunea lui Pintilie astfel: „Pintilie a surprins de 
minune în traspunerea sa scenică acest uriaş joc al 
amăgirilor, sfâşietor şi grotesc; infinita mediocritate a 
minciunii care e şi secretul infinitei ei capacităţi de a 
prolifera, de a se uita pe sine într-o dulce, aproape 
somnambulică iconştienţă”. Rolul principal îi era 
încredinţat lui Virgil Ogăşanu, în timp ce Toma Caragiu 
îl juca pe Anton Antonovici, iar Tamara Buciuceanu pe 

Biserica din satul Giurgeşti (Tg. Frumos), 
cu hramul ”Tăierea capului Sf. Ioan”

Ioana PETCU

Însemnări pe marginea 
unei piese
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unei organizări fericite a muzeelor din cauza unor 
sentimente pur personale”. Ambiguu şi neloial a 

(urmare din pagina 3)

colecţii şi colecţionari
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ut pictura poesis

În Iaşii pribegiei, unde, din toamna anului 1916, se 
afla în refugiu capitala ţării, parlamentul, guvernul şi 
principalele instituţii ale ţării, se desfăşura o activitate 
culturală intensă. În toţi acei ani grei, în centrul 
cultural moldav publicaţiile consemnau o constantă 
activitate expoziţională, o intensă preocupare pentru 
păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural, 
precum şi pentru continuarea procesului de 
învăţământ, elemente fundamentale pentru păstrarea 
integrităţii fiinţei naţionale.        

  În acelaşi timp, în Bucureşti, ocupanţii, erijându-se 
 în protectori ai artelor,au permis, în continuare, 

desfăşurarea vieţii artistice şi culturale. Astfel, şi în 
acest context, activitatea de creaţie plastică se concentra 

 în cadrul societăţilor artistice precum Tinerimea artistică
care deţinea rolul cel mai important în acel timp; 
saloanele, expoziţiile de grup sau cele personale au fost 
organizate în aproape toate galeriile bucureştene. Una 
din manifestările artistice, mai importantă, din această 
perioadă a fost Expoziţia artiştilor români, deschisă în 1 
decembrie 1917. Lucrările de artă expuse în cadrul 
acestui salon prezentau o notă comună în ceea ce 
priveşte tematica şi concepţia artistică; dominau 
scenele de gen, naturile statice, peisaje, în genere tot 
ceea ce nu ar fi deranjat, prin conţinut sau mesaj 
artistic, oficialităţile. Lucrările nu prezentau aspecte 
inspirate din viaţa socială, nu arătau dezastrele sau 
ororile războiului.            

Cu totul altfel era situaţia în capitala moldavă; chiar 
şi-n anii grei ai războiului, în galerii, improvizate 
uneori, în vitrine, la sediul redacţiilor, cofetării ş.a., 
expoziţiile se ţineau în lanţ. Presa vremii consemnează, 
de cele mai multe ori lapidar, aceste manifestări 
artistice. Astfel, putem afla că expoziţia personală a 
pictorului Iosif Iser s-a bucurat de mare succes; de 
atunci datează şi lucrarea Piaţa Sf. Sava - Iaşi, datorită 
căreia am putut propune corectarea datării tabloului. 
Dintre artiştii localnici expuneau frecvent: O. Băncilă, I. 
Cosmovici, O. Briese ş.a. O activitate deosebită a 
desfăşurat-o şi pictorul N. Tonitza, pe atunci redactor 
al ziarului Iaşul, unde, de cele mai multe ori îşi ilustra 
articolele cu desene sau viniete. Demnă de remarcat 
este şi iniţiativa, aparţinând tot lui N. Tonitza, de a 
organiza o retrospectivă a pictorului Ştefan Luchian, pe 
care datorită mobilizării nu a reuşit să o finalizeze. 

Numărul mare de artişti plastici mobilizaţi pe front, 
majoritatea tineri – unii debutanţi, alţii consacraţi – au 
fost grupaţi pe lângă Marele Cartier General al Armatei  
române, aflat la Iaşi, pentru a le încredinţa misiunea de 
a ilustra realitatea vieţii româneşti legată de război. Intenţia 

  finală a M.C.G. era înfiinţarea unui muzeu militar 
naţional care să cuprindă şi o secţie de artă plastică. 
Ideea înfiinţării unui muzeu militar se datorează 
maiorului Radu Rosetti care, din anul 1914, a prezentat 
un memoriu explicativ asupra multiplelor mobiluri ce 
impuneau înfiinţarea unui astfel de muzeu. Dându-se 
curs acestui memoriu avea să se înfiinţeze, după 
terminarea războiului, Muzeul Naţional Militar care 
cuprindea şi o secţie de artă plastică, în care au fost 
expune obiecte atingătoare de istoria neamului.

Iniţiativa M.C.G. de a înfiinţa o grupare de artişti 
plastici, din cei mobilizaţi şi cu cei ataşaţi armatei, s-a 
concretizat prin Ordinul circular nr. 9400 / 23 iunie 
1917semnat de Şeful Marelui Stat Major al Armatei, 
generalul Constantin Prezan. Ordinul prevedea 
condiţiile, materialele care erau puse la dispoziţia 
artiştilor plastici pentru a duce la îndeplinire realizarea 
acestei misiuni artistice, precum şi destinaţia lucrărilor: 
Toate operele ce vor concepe şi executa le vor încredinţa în 
deplină proprietate a statului, renunţând la orice răsplată 

pentru munca depusă. Acelaşi ordin prevedea numele şi 
gradul militar al artiştilor grupaţi pe lângă M.C.G. 
Astfel, se poate constata că, la nobila misiune 
încredinţată, au participat un număr de 35 de artişti, 
din care, 26 erau pictori şi 9 sculptori. Artiştii citaţi în 
ordinul circular erau: locotenent Stoica Dumitru, 
locotenent Teodorescu-Sion, locotenent Cornescu Traian, 
locotenent Creţoiu Alexandru, sublocotenent Emilian 
Lăzărescu, sublocotenent Brăescu Tache, sublocotenent Al. 
Poitevin, Aurel Băieşu, C. Petrescu-Dragoe, Troteanu 
Remus, Aurel Constantinescu, Ştefan Dimitrescu, Toma 
Tomescu, Niculescu Andrei, Negoşanu Grigore, N. Mantu, 
Camille Ressu, Al. Macedonsky, Nicolae Dărăscu, Bulgăraş 
Petru, Ionescu G. Doru, Hârlescu D., Ion Mateescu, Otto 
Briese, C-tin Bacalu şi Ignat Bendarik (pictori), precum şi 
sculptorii: locotenent Jalea Ion, Medrea Corneliu, Oscar 
Han, Dumitru Măţăuanu, Al. Călinescu, Al. Talpoşin 
(Severin), G. Stăncescu, şi adăugat de mână: A. Chiciu şi 
Richard Hette.

Manifestarea artistică, care s-a concretizat în urma 
acestei inedite iniţiative, a fost Expoziţia de pictură şi 
sculptură a artiştilor mobilizaţi. Programată iniţial de 
Crăciun, a fost reprogramată în ziua de 24 ianuarie 
1918, în localul Şcolii de belle - arte din Iaşi. Catalogul 
expoziţiei îi prezenta pe cei 32 de expozanţi – 20 de 
pictori şi 12 sculptori – precum şi lucrările din cele 
patru săli ale Şcoalei de belle-arte, cuprinzând tablouri, 
sculpturi, desene, schiţe etc., lucrări care, reiese din 
presa vremii, erau complexuri de gândire  care cer travaliu 
şi o forţă deosebită de executare. Operele expuse: 38 de 
picturi şi desene şi de asemenea erau expuse 23 de 
sculpturi. Multe dintre aceste lucrări mai pot fi văzute, 
şi astăzi, în colecţia Muzeului Militar Naţional din 
Bucureşti, alături de alte numeroase lucrări executate 
de aceşti artişti, după terminarea războiului, dar sub 
aceeaşi impresie pe care ei au trăit-o în acele momente 
istorice.

Publicul larg şi presa vremii şi au primit cu mult 
entuziasm această manifestare expoziţională a artiştilor 
mobilizaţi, deschisă în acele zile de sărbătoare 
naţională. Artiştii expozanţi, deşi au avut la dispoziţie 
materiale puţine şi un timp relativ scurt au reuşit să 
realizeze lucrări valoroase din punct de vedere al 
măiestriei şi al mesajului ideatic. Inspirate din viaţa 
frontului şi a refugiului, creaţiile lor plastice au 
impresionat în mod deosebit, şi mai ales deoarece: au 
îndrăznit să atace subiecte mari. În ziua vernisajului 
expoziţia a fost onorată de prezenţa familiei regale, 
fapt prezentat ca un eveniment deosebit în presa 
vremii. Expoziţia artiştilor mobilizaţi a fost pe larg 
comentată de către gazetari, artişti şi oameni de 
cultură. Astfel, Nicolae Iorga care i-a unui artist 
expozant articolul intitulat: Trei scene de război ale 
pictorului D. Stoica. Manifestarea expoziţională mai 
anunţa şi un gest caritabil, precizând că fondurile 
băneşti provenite din perceperea taxei de intrare (20 
lei) urmau să fie donate orfanilor de război. Despre 
mesajul artistic, conţinutul de idei şi sentimente pe care 
operele prezentate îl transmiteau, găsim date preţioase 
tot în presa vremii. Astfel, un amplu articol, dedicat 
expoziţiei, a apărut în cotidianul Mişcarea, care, după 
ce face o trecere în revistă a tuturor expozanţilor, se 
opreşte asupra celor pe care îi considera mai deosebiţi. 
În ansamblu, au fost admiraţi toţi artiştii considerându-
se că au reuşit să înţeleagă pe deplin misiunea ce li s-a 

Salonul artiştilor mobilizaţi.  
Iaşi – Chişinău, ianuarie 
1918

încredinţat şi mai sunt demni de toată admiraţia, 
deoarece şi-au pus la contribuţie tot talentul lor, reuşind să 
creeze opere care vor fi o podoabă remarcabilă pentru muzeul 
militar. 

Relevant, pentru impresia puternică pe care acest 
act de cultură şi patriotism a avut-o în contextul 
vremii, este şi gândul nostalgic, de mai târziu, al 
pictorului Traian Cornescu: I-a fost dat Iaşului, focarului 
vechiu de cultură, ca de acolo să pornească şi această mişcare 
de artă plămădită din durerea efortului cel mai dureros făcut 
de neamul nostru. Incontestabil, această manifestare 
inedită şi de mare amploare a avut repercusiuni 
benefice pentru evoluţia ulterioară a multor artişti 
plastici, care au rămas uniţi multă vreme în crezul lor 
artistic, iar atunci, animaţi de aceste trăiri au realizat 
lucrări care, aşa cum reiese din presa vremii, erau 
complexuri de gândire  care cer travaliu şi o forţă deosebită 
de executare. O altă informaţie interesantă o marchează 
cotidianul Opinia, din care reiese că această deosebită 
manifestare artistică a fost prezentată şi dincolo de 
Prut, unde Expoziţia de pictură şi sculptură a artiştilor 
mobilizaţi români din Chişinău, care atrage mereu un 
numeros public, va fi deschisă probabil încă două săptămâni. 
Expoziţia avea şi o semnificaţie deosebită deoarece era 
organizată la numai câteva zile după ce Sfatul Ţării de 
la Chişinău hotărâse unirea Basarabiei cu România. De 
asemenea, scopul urmărit de către organizatori şi 
artişti, al acestei inedite manifestări artistice, era de a 
da o replică, autentică şi de amploare, Salonului Oficial 
din Bucureşti. O replică dată de artişti implicaţi în viaţa 

frontului – care au trăit şi au luptat efectiv pe front – 
care, apoi, au imortalizat în scene compoziţionale 
impresionante şi emoţionante aceste aspecte. Publicul a 
fost entuziasmat de valoarea autentică a operelor 
create în aceste condiţii: O adevărată surpriză! În 
condiţiile în care au lucrat artiştii noştri mobilizaţi de 
M.C.G., expoziţia de azi este o minune [...] au îmbogăţit 
patrimoniul artei naţionale cu o incontestabilă valoare, care 
vor rămâne ca un semn neşters al geniului.  La fel, a fost 
remarcat în mod deosebit faptul că artiştii au fost 
însufleţiţi să abordeze compoziţii de mari dimensiuni, 
aşa cum numai fuseseră lucrate în trecut, tocmai 
pentru că au considerat dimensiunea monumentală 
potrivită pentru subiecte care vizau glorificarea 
faptelor de vitejie ale ostaşilor români. Pentru artiştii 
mobilizaţi, prezenţa lor pe front a însemnat o 
experienţă răscolitoare, momentele trăite în lupte le-au 
afectat vibrant sensibilitatea artistică; schiţele şi 
desenele care au fost făcute la faţa locului au constituit 
materialul documentar pentru compoziţiile în ulei, 
acuarelă sau în sculpturi statuare şi reliefuri. Scenele 
compoziţionale surprindeau atmosfera apăsătoare a 
frontului, urmările dezastruoase ale 
bombardamentelor, pierderile grele, suferinţele 
omeneşti. În centrul preocupărilor tematice apare 
reprezentat chipul ostaşului român; realizat cu multă 
expresivitate şi naturaleţe în crochiuri, schiţe, 
compoziţii şi portrete este redat fără patos, evitându-se 
accentele retorice. Astfel, lucrările se definesc cu un 
realism viguros, ele surprind dramatismul situaţiilor şi 
starea lăuntrică a personajelor reprezentate. În sprijinul 
ideii de libertate şi de înalte idealuri sociale şi 
naţionale, artiştii plastici români au înscris, astfel, şi în 
timpul războiului un capitol de seamă în istoria artei 
plastice româneşti. Răspunzând unor imperative 
majore, slujind idealurile naţionale prin vocaţia lor 
artistică la nivelul experienţei individuale, artiştii 
mobilizaţi au dovedit utilizarea unor formule plastice 
şi a unor viziuni moderne. Astfel, în ceea ce priveşte 
mijloacele lor expresive se poate constata prezenţa 
unor personalităţi creatoare, suficient de distincte şi 
viguroase pentru a putea demara o mişcare artistică, 
un adevărat demers în ceea ce priveşte apariţia unei 
societăţi artistice moderne: Arta Română şi un curent 
artistic distinct în perioada interbelică.
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Teodor HAŞEGAN

Emilian Lăzărescu, Atac la baionetă

Dumitru Stoica, Bătălia de la Mărăşeşti

Emilian Lăzărescu, Portret de soldat



Intelectualul exigent şi echilibrat vrea să fie la egală 
distanţă între idee şi sentiment, culoare şi duct 
sugestiv.

 Debutul său poetic s-a produs nici prea devreme, 
nici prea târziu. A sosit, fără să întrebe pe nimeni, ca 
un gest de eliberare de presiunea statisticilor potrivit 
cărora media potrivită a debutului poetic ar fi în jur 
de 20 de ani. Este drept că după momentul 
debutului în volum, continuarea a fost devastatoare. 
Remarcăm câteva dintre cele aproape treizeci de 
volume de poezie, editate în tot spaţiul românesc. 
Apetitul poetic, insaţiabil, dovedeşte că filonul 
poetic al lui Liviu Pendefunda are forţă 
regeneratoare permanentă şi deloc surprinzătoare. 
Alternarea  semnelor de exprimare, literă, desen, 
culoare, sunet, ritm ţin de o formă de comunicare a 
sinelui, generoasă ca spovedanie şi colorată ca un 
curcubeu. 

Farmaciile astrale, Cabinetul Doctorului Apollon, 
Mişcarea cerească, Falii I, II, Poemele Iaşilor, Noaptea 
condeierilor (antologie), Cele mai frumoase poeme de 
dragoste sunt, selectiv, doar câteva dintre izbânzile 
poetice ale unui artist plurivoc şi permanent inspirat. 
Un umanist jovial, vom spune, un spirit elevat 
conversând lejer cu Pico de la Mirandola şi cu 
Lorenzo de Medici în grădinile de la Castello. 
Titlurile onorifice primite în timp de poet sau de 
pictor, configurează un patrimoniu de recunoaştere 
flatant pentru orice autor. Cu atât mai mult cu cât 
gratitudinea din România consună cu semnele de 
preţuire externe.  Revista Contact Internaţional, ajunsă 
recent la volumul 22, s-a impus ca una dintre cele 
mai titrate reviste de cultură din spaţiul românesc. 
Calitatea colaboratorilor, viziunea editorului, 
ilustraţiile sugestive, asigură fiecărei apariţii a 
revistei un eveniment cu impact european. 

Creativitatea ca semn de nobleţe face din fiecare 
eveniment personal sau al promiţătoarei pictoriţe 
Eleni Pendefunda o mereu nouă împlinire a 
spiritului ieşean. Sărbătorindu-l pe Liviu la 
semicentenar, îl salutăm pe confratele nostru  
Pendefunda cu preţuirea firească arătată unui om 
care face din artă un act nobil de dăruire şi de 
ctitorire. Peste ani, pe peretele vreunui pridvor de 
biserică, urmaşii urmaşilor noştri vor descoperi, 
desigur, câteva versuri scrise în lumina Cuvântului 
cu înţelepciunea Adevărului... O stea va tremura pe 
cer...
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Am urmărit de câteva bune decenii evoluţia în plan 
artistic a  mai multor copii înzestraţi cu harul picturii, 
ajunşi între timp nume de referinţă pentru arta tânără sau 
doar nişte statornici participanţi la evenimentele culturale 
în ansamblu. Într-un fel sau altul cei mai mulţi dintre ei au  
rămas consecvenţi acestui crez de adolescenţă, au urmat 
studii liceale şi universitare. Unii au participat la expoziţii 
colective în cadrul Liceului de Artă, alţii au îndrăznit mai 
mult şi au ieşit convingător în spaţiul public. Cu acest 
prilej îl omagiem şi pe regretatul Petrache Bicer, cel care 
s-a devotat cu aplicaţie stimulării tinerelor talente. El 
organiza tabere de creaţie estivale şi pusese bazele unui 
atelier, unde joaca se întâlnea cu creaţia. Spiritul ludic, 
fantezia creatoare, secretele tehnice ale profesiei se 
deprindeau în preajma lui şi a altor confraţi cu experienţă 
didactică în aşa fel încât interesul pentru artă sporea cu 
fiecare nouă zi. Nu-l putem ignora pe Aurel Istrate şi nici 
pe merituoşii profesori de frumuseţe care au asigurat 
continuitatea unor destine, modelându-le sub semnul 
frumosului

Între numele care au atras de timpuriu atenţia a fost, 
desigur, Sarah Daria Muscalu care, din timp în timp, ne 
invita la expoziţiile sale de autor, luând foarte în serios 
munca la şevalet şi ieşirile expoziţionale în public. Nu 
trăia niciodată complexe emoţionale deoarece ştia bine ce 
face şi făcea bine, urmând întotdeauna traseele firescului. 
Nu-şi depăşea vârsta reală, dar se putea intui că ceea ce 
face ţine de o autentică vocaţie. În plus, ochiul atent al 
familiei a vegheat cu dragoste, dar şi luciditate parcursul 
unei evoluţii.

Am revăzut-o de curând şi am avut parte de o 
revelaţie. Copilul pe care-l ştiam devenise între timp o altă 
persoană. Stăpână pe sine, convinsă de faptul că pictura 
este de fapt destinul şi vocaţia sa, ne-a invitat la festinul 
celor 18 ani ai ei. A fost, pentru cei mai mulţi o bucurie şi 
o surpriză. Unii s-au speriat cum trece timpul, alţii că 
fetiţa frumoasă din copilărie a devenit un artist... major. Şi 
la propriu şi la figurat. Sala neîncăpătoare de la Palatul 
Unirii, calitatea intelectuală a asistenţei unde am remarcat 
personalităţi de marcă ale culturii ieşene şi naţionale a 
devenit prin calitatea estetică şi imaginativă a expozantei 
un regal estetic, perfect sincron cu valorile care i-au 
definit anii de formare. Majoratul ne-a dezvăluit un artist 
care gândeşte şi se gândeşte pe sine în contextul larg la 
creativităţii ieşene.

Diversitatea motivelor plastice fac din această opţiune, 
nu doar o invitaţie tentantă, ci o ofertă generoasă unde 
exprimările prin mijlocirea desenelor ne convinge că are 
temeiuri serioase de a face din culoare o subtilă lecţie de 
armonie. Varietatea exprimărilor ei plastice ţine de 
conştiinţa că desenul este rigoarea artei, seria unor 
portrete între care cele de turc, armean, evreu, arab 
surprinde structuri somato-psihice de un pitoresc bine 
temperat. Desenele semnate de Sarah sunt memorabile, 
unde am identificat şi câteva subtile note de umor cordial. 
Joviala observaţie derivă din întâlnirea cu peisajul în 
variatele sale ipostaze. Beneficiind de călătoriile unde 
permanent şi-a însoţit tatăl, omul şi prozatorul interesat de 
legăturile cu trecutul nostru istoric şi oamenii de acum 
înstrăinaţi prin alte orizonturi i-au reţinut atenţia. 
Împreună, tată şi fiică, fac, deşi se exprimă cu mijloace 
artistice diferite, un cuplu redutabil şi pentru mult timp. În 
cazul Dariei Sarah, sau viceversa, atrasă de vaporozităţi 
subtile notează în plein-air o senzaţie fugitivă, surprinde 
clipa şi o eternizează. Zecile de acuarele, spontane şi 
deplin convingătoare fac ca dialogul vizual să reţină şi 
clipa şi eternitatea. O impresionează casele memoriale sau 
vechi aşezăminte cu caracter istoric, naturile statice de o 
inepuizabilă inventivitate dau seamă despre apetitul unui 
creator interesat şi devotat variilor motive din realitatea 
fizică sau istorică a unor aşezări memorabile.

Lucrări în tehnica uleiurilor, mai elaborate prin 
reflecţie şi instrumentar plastic, păstrează totuşi  impresia 
de spontan şi vervă imaginativă. Toate aceste mărturii 
despre azi, mâine şi totdeauna o prezintă ca pe un artist 
urcând treptele propriei deveniri. Vechile ctitorii din 
cuprinsul românesc, scenele italiene sau din alte orizonturi 
europene fac din perspectivă un mod de a situa spaţial 
formele cu o abilitate convingătoare. La optsprezece ani, 
ce minune de fată, ce bucurie de a fi, prin artă şi, pentru 
noi, cei care am văzut cu o clipă mai devreme că lângă noi 
se produc cu adevărat minuni... Albumul dăruit de familie, 
realizat profesional, confirmă adevărul că Sarah Daria a 
venit la întâlnirea cu viitorul ca un om care şi-a prefigurat 
corect traseele destinului artistic... La mulţi ani! 

Sarah Daria Muscalu – 
Un artist... major!

Martie 2012

ut pictura poesis

Interesat constant de orizontul valoric al 
Renaşterii, medicul, poetul, editorul, pictorul, 
graficianul Liviu Pendefunda se defineşte prin 
proteismul unei creaţii deschisă către toate 
orizonturile spiritului. Medicul tratează felurite 
maladii, poetul imaginează armonia lumii prin 
confesiuni lirice sugestive, pictorul nu încetează a 
visa la lumina zilei şi a fiinţei interioare, editorul 
valorifică meditaţiile despre om şi univers în eseurile 
publicate constant. În general, are vocaţia unui 
umanist care face din cultură un mod de a fi şi un 
model uman demn de luat în seamă. 

Aerul său plăcut de aristocrat al spiritului, 
vestimentaţia elegantă prin discreţie şi armonia liniei 
şi a culorii îl distinge fără ostentaţie şi-l aşează între 
elevaţii intelectuali ieşeni al căror apetit pentru 
filosofare a devenit un mod de a fi. Cele câteva 
vernisaje elective prefaţate oral de Radu Negru, 
Aurel Leon, Sabin Bălaşa, Francisc Bartok au 
configurat o vocaţie evidentă şi o deschidere către 
reflecţie şi interioritate. Imaginile sale ţin de 
subtilitatea reflexivă, de ieşirea din canoanele 
figurativului. Se manifestă ca un spirit liber şi vrea 
să se ştie. În grafică, ductul este interesat de 
meandru, spirală sau arabesc, de alte trasee posibile 
ca o formă de libertate interioară şi de dialog cu 
increatul. Culoarea, la rându-l ei, are nobleţea regală 
a spectrului proprietate personală, unde poetul îşi 
înmoaie deseori penelul. Nonfigurativul este mai 
subtil decât orice citat din real, iar fantezia creativă 
consună cu imaginile poetice ale absolutului. 

Nu întâmplător a fost anturat de academicianul 
Eugen Simion, cu prilejul Expoziţiei de grafică şi 
pictură, de la Galeriile Amfiteatru din Bucureşti. Tot 
atunci s-a întâlnit cu M. N. Rusu. Această apetenţă 
multiculturală, definindu-l ca pe un fel de uomo 
universale s-a confirmat prin numeroasele volume de 
versuri, unele dintre ele fiind recompensate cu 
premii de prestigiu în ţară şi străinătate. 
Modernitatea evidentă a discursului poetic este 
consanguină cu palpitul vital al unui creator 
plurivalent în descendenţa spiritului Renaşterii 
florentine. Imaginarul poetic ţine seama de 
dimensiunea polifonică a sugestiilor picturale şi, 
astfel, conceptul modern de picto-poezie trebuie 
evocat. Celebrul adagiu ut pictura poesis este 
valorificat în cheie modernă, convingător şi elevat. 

pagină realizată de
Valentin CIUCĂ

Liviu Pendefunda – 
un umanist proteic...
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cauză abia dacă ştiu să buchisească literele. Abia dacă 
au ajuns la lecţiile cu beţişoare sau la silabisirea: ma-
ma, ta-ta. Dar de cele mai multe ori, cei silabisiţi, cu 
emoţie, lipsesc de lângă aceştia. şi timpul trece iar ei 
devin şi mame şi taţi, iar societatea, de cele mai multe 
ori, devine oarbă, surdă şi mai ales mută, făcându-se 
a nu-i vedea, mimând cum că această problemă nu 
există, cum că guvernanţii sunt extrem de preocupaţi 
de aceste probleme grave. Se crează fel de fel de 
comisii unde sunt instalaţi diverşi lipitori de afişe în 
campaniile electorale, primind aceste posturi călduţe 
drep recom-pensă pentru strădania lor şi nu pentru a 
realiza ceva acolo. Între timp numărul aurolacilor 
maturi şi al mamelor minore devine tot mai mare. Şi 
totuşi, aceşti aurolaci maturi şi aceste mame minore 
vor vor forma şi ei o părticică din societatea de mâine, 
societate ce ar trebui să aibă datoria de a construi 
România viitoare. Poate că mai multă grijă din partea 
guvernanţilor pentru viitorul acestor cazuri speciale, 
dar şi a societăţii în ansamblu, nu ar strica. Fiecare 
din noi trebuie să poarte, într-un fel sau în altul, 
acestă responsabilitate. Să facem ceva cât încă nu este 
prea târziu !

Dar să nu se uite, totuşi, că atunci când semeni 
vânt, furtuna este pe aproape, şi se poate răsfrânge, 
cu furie chiar asupra ta. E grav, domnilor politicieni 
că vă jucaţi de-a politica acestei naţii şi cu focul care 
arde viitorul unui popor. E foarte grav şi rezultatele 
acestui joc de-a politica poate costa atâta ce mult!

Cartea lui Marian Ruscu, Târziu în labirint, apărută la 
Editura Fundaţiei Culturale Libra, Bucureşti, 2011, poate fi 
citită ca un lung poem în proza, scris, aşa cum se 
confesează în mai multe rânduri pe parcursul textului, 
pentru a-şi atenua o absenţă, ce e drept, temporară, dar cu 
evidente consecinţe acute, cuantificabile în cantitatea de 
lirism care se manifestă, nu tot timpul, e adevărat, de-a 
lungul scrierii, în care autorul face, adesea în racursi, o 
trecere în revistă a întregii sale vieţi, în primul rând 
sentimentale, evocându-şi părinţii, pe mama, Voica, pe tatăl 
a cărui profesie legată de muzică lasă vagi urme şi în cartea 
fiului, şi chiar pe bunica, Aritina, iar această incursiune în 
propria existenţă e făcută cam la jumătatea ei, când 
scriitorul clamează, în repetate rânduri: Sunt prea bătrân 
să-mi cunosc viitorul şi prea tânăr să-mi cunosc trecutul.

Cele două părţi ale cărţii, TEMPORALE şi 
ATEMPORALE, cuprind flash-uri din prezent şi din trecut, 
având mereu în prim-plan eul, a cărui construcţie este 
evaluată, târziu, în labirint, iar această distanţă temporală 
faţă de începuturi, induce echilibru, suficientă maturitate, 
pentru ca textul să fie agrementat cu o mare cantitate de 
enunţuri aforistice, uneori creând impresia de posibile 
influenţe ale cărţilor lui Emil Cioran: După ce ţi-a fost luată 
povara, de pe umeri, ce te însoţise-n obişnuinţă, o durere 
atroce ţi-a cuprins întreaga fiinţă.

Mai la locul ei ţi se părea cârca decât lipsa pe care eşti 
nevoit s-o cari.

Gândul dus în gânduri e umblet în zadar, în pustie.
Când gândurile tac, singurătatea ia cea mai pură formă.
Nu trăim, fugim, habar nu avem de ce, către ce şi nici 

pentru ce atâta grabă.
Fugim, ce e mai grav, şi de noi înşine.
În fluxul aproape continuu al amintirilor intersectate cu 

episoade din prezent şi aserţiuni sentenţioase, Marian Ruscu 
strecoară fragmente care pot fi citite şi ca poeme separate, 
despre vârste, despre anotimpuri, despre frunză, despre 
codru, despre timp cu secvenţele lui, despre cuvânt, despre 
Calea Lactee şi despre Carul Mare etc., prin care completează 
acest inventar pe care îl face sensurilor vieţuirii: Când cade o 
frunză de nevoia ei, universul se cutremură.

Codrul îngenunchează mărgărind lăcrimioare.
Carul Mare devine funerar, iar fulgerele se înşiră 

înhămându-l.
Calea Lactee îi sărută verdele neînsufleţit.
Osia lumii, vuvuind, face o plecăciune, după care se 

întoarce în sens invers scrâşnind din toate încheieturile.
De aici în acolo, lumea va cântări altfel. Frumuseţea ei 

va îmbătrâni de tânără, iar rostul îi va fi stingher.
Încă din titlu, adverbul târziu, pe de altă parte, începe să-l 

familiarizeze pe cititor cu unul dintre sentimentele 
dominante ale textului, nostalgia, pentru exprimarea căreia 
scriitorului nu-i sunt suficiente cuvintele deja existente şi, de 
aceea, le adaugă altele, de pildă minele, în locul sinelui, al 
cărui proces de edificare este una dintre preocupările 
principale ale scriitorului, după cum substantivizarea 
adverbului acum (acumul) subliniază importanţa acestui 
moment de bilanţ sau de răscruce existenţială.

Cartea începe cu geneza minelui – însă la început a fost 
tăcerea – pentru care apariţia Cuvântului s-a identificat cu 
aceea a Dorului, trimiţându-ne, în acest context, departe, 
poate chiar la eminescianul dor nemărginit şi, implicit, la 
sursa lui schopenhaueriană, voinţa oarbă de a trăi. Şi dacă 
naşterea e act suprem pentru umanitate, aceasta capătă 
valenţe în plus când e vorba de cea a eului care, ca instanţă 
lăuntrică, presupune un alt limbaj decât cel comun, al 
revelaţiei, pe care şi-l poate construi doar cel care are şansa de 
a-şi conştientiza sinele. Conştientizarea se produce 
străbătând labirintul destinului, parte a destinelor înaintaşilor 
şi, totodată, a labirintului lumii, prin care luciditatea 
rătăceşte brownian, târând după ea, mută, o cruce răstignită 
câş…, iar ursita e iterativa, zadarnic spus ce-a fost va mai fi…

Atitudinea eului care se dezvăluie în acest monolog, 
adeseori cathartic, implică lamentarea, ironia, autoironia, 
asumarea lucidă a datelor realităţii în care se desfăşoară, în 
care precaritatea fiinţei este un reper fundamental, atât în 
acţiune, cât şi în contemplaţie, în zbatere şi în renunţare 
dureroasă, fiindcă traseul ontologic înseamnă renunţări, 
remuşcări; paranteze îndepărtate între a fost şi va fi.

Temeri, îndoieli; acolade de timp într-un timp rămas 
suspendat între două mari, unice necunoscute, enigme 
pentru totdeauna, introducerea şi încheierea.

Trăsătura generală a eului, care traversează această lungă 
confesiune e nehotărârea, amintind, într-o anumită măsură, 
de poemul cu acest titlu al lui Arghezi, în care eul liric îşi 
exprimă dramatica sfâşiere între cele două ipostaze ale 
fiinţei, în metamorfozele ei compatibile cu târârea şi cu 
zborul, omidă sau fluture, rămânând însă, indiferent de unde 

ar privi lumea, iremediabil efemeridă: Cumplit de tot să fii 
efemeridă, să crezi în promisiuni, în viaţa de după, în 
eternitate. Ca remediu sau, mai de grabă, ca formă de 
temporizare a trecerii vremelnice prin labirint (L. Blaga 
alegea somnul, câtă vreme clipa nu se opreşte din Marea 
Trecere), Marian Ruscu alege să respire mai rar, să-şi 
economisească bătăile inimii, numai că De la iubit e mai greu 
să mă abţin. Şi nici n-ar avea sens, putem adăuga, pentru că, 
aşa cum spune V. Voiculescu într-un sonet, fără de iubire / Se 
veştejeşte Timpul în noi ca floarea-n glastră.

De multe ori, textul capătă accente de psalm în care eul îşi 
analizează ursita, fără însă a acuza: Destinul se împarte în 
neîmpliniri şi amăgiri.  Alteori, are momente de îndoială: 
Dacă în ceruri nu este dragoste? Dacă în ceruri nu este 
dreptate? Dacă în ceruri nu e cerul şi nici stelele şi nici luna, 
iar soarele e o candelă aprinsă în casa vreunui luntraş?!

Şi dacă viaţa apare şi în această carte ca un spectacol, dar 
fără reverberaţii, fiindcă imediat după încheiere urmează 
uitarea, eului dornic să-i înţeleagă rostul îi rămâne să se 
aplece asupra meandrelor sufletului, să se certe, să se revolte, 
să se mândrească, să se amăgească, să iubească, să analizeze 
lumea, să se introspecteze şi să prospecteze viaţa, fără a 
putea, totuşi, să aibă certitudini, fiindcă degeaba ai trecut 
prin Sutre, prin Vede, prin Psalmi. În nicio Carte a Cărţilor 
nu se deschide Poarta ferecată a înţelegerii depline.

Concluzia tuturor acestor frământări e retorică şi este 
formulată tot psalmic:  Am eu, nevrednicul urzelii Tale, 
dreptul să agit aerul, când suflarea Ta îmi mângâie creştetul 
şi-mi luminează zarea?

condurul cenuşăresei

Emilian MARCU

De cele mai multe ori, comentariile noastre (ale 
mele şi ale altor colegi ce se exprimă în presă) au 
efectul observaţiilor făcute de profesorii care îi ceartă 
pe cei prezenţi la ore pentru cei absenţi, urechindu-i 
nepermis de mult. Efectul este, de cele mai multe ori, 
aproape bizar. Şi anume acela că astfel se măreşte 
numărul absenţilor, cu toate eforturile guvernanţilor 
de a tăia alocaţiile, ca ultimă măsură reprresivă, 
măsură care nu ştiu dacă îmbunătăţeşte , prin 
asemnea măsuri, situaţia la învăţătură. 
Repercursiunile acestei măsuri represive este mai 
mult de natură să-i înfometeze pe foarte mulţi dintre 
cei asupra cărora se aplică aceste metode, mai mult 
de teroare decât de determinare ca elevii să participe 
la cursuri. Lumea celor din presă adesea atacă 
subiecte extrem de grave, dar “subiecţii în cauză” nu 
citesc nimic şi, prin urmare, rezultatele sunt minime, 
dacă nu chiar absente definitiv. Aceste măsuri au , aş 
putea să spun mai degrabă efectul de bumerang, sau 
mai plastic spus au efectul unei frecţii bune la un 
picior de lemn.

Mai zilele trecute am văzut pe o stradă centrală 
din Iaşi, un tânăr robust, prezentabil (fizic vorbind), 
care ar fi putut fi apt de muncă.  La început îmi făcuse 
o impresie bună, dar mă înşelasem. Când s-a apropiat 
de mine, a scos, fără să se ferească, fără nici o urmă de 
sfială, dintr-un buzunar o pungă de plastic şi a 
început să sufle în ea şi să inspire vaporii care îl 
făceau, credea el, fericit. Era unul dintre  vestiţii 
aurolaci majori ai oraşului. 

Mare mi-a fost mirarea când am văzut această 
scenă dramatică. În mintea mea, până atunci persista 
ideea cum că aurolacii  sunt doar nişte puşti fugiţi de 
acasă, scăpaţi de sub control din cine ştie ce cauză, 
rămaşi fără supraveghere şi care şi-au găsit alinarea 
în acele teribile pungi de plastic pline cu aurolac. Dar, 
se vede treaba că între timp aceşti puşti au crescut şi 
au devenit aurolaci maturi. Doar dependenţa de 
pungă le-a rămas. Un viciu nociv, cu grave urmări, 
greu de înlăturat, dar şi de controlat. 

Aproape concomitent cu această întâmplare,tot în 
Iaşi, o copilă de doar doisprezece ani, aflată la vârsta 
jocului cu păpuşi şi a desenelor animate, a devenit 
mamă. Dacă (ferească Dumnezeu) şi fata ei va avea 
aceeaşi soartă, mama de astăzi poate deveni bunică la 
24 de ani, iar mama ei, bunica de astăzi, străbunică la 
45-46 de ani. Ce destin!  Ce viitor  mai pot avea cei 
doi: aurolacul matur şi mămica minoră? Cine poate 
şti! Ne-am obişnuit ca mereu să găsim vinovaţi în 
familie, şcoală, societate, presă etc. şi niciodată în noi 
înşine. Sigur că fiecare dintre cei vizaţi poartă povara 
eşecului, poartă pe mai departe această cocoaşă pe 
care societatea le-a ataţat-o. Cum s-ar putea rezolva 
această problemă? Iată o întrebare grea. Articolul 
acesta al meu, cu siguranţă că nu o va rezolva. Nu de 
mine sau numai de mine depinde ca guvernanţii să 
găsească puterea şi voinţa de a rezolva problemele 
sociale ale societăţii, de a aduce pe un drum cât mai 
bun pe cei care au căzut în asemnea păcate. Cei în 

jurnal cu scriitori

Aurolaci majori, mame minore

Martie 2012

Marian Ruscu: Târziu în labirint
Mioara BAHNA
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mişto-ul de rădăcini   persoane, personalităţi, personulităţi   
„cadavrul din debara”   radiografia plaiului mioritic  
vizionarii de neghiobii    „un bocanc în gură lui Eminescu”

În faţa cui ne ruşinăm? Elita noastră culturală ne-
ndeamnă să ascundem concepte altădată sănătoase, 
acum „vetuste” şi „periculoase”, ca patriotism şi 
naţionalism. Idei sănătoase, vitale, moştenite de la 
genialii autori anonimi şi de la marile spirite (Neagoe 
Basarab, Neculce, Cantemir, Haşdeu, Eminescu, Iorga 
etc.) sunt azi aşezate ca bondarii în insectare pe care cei 
aflaţi braţ la braţ cu ideile postmodernismului 
american le declară inaccesibile. Prin tot ce fac, parcă 
ne îndeamnă, asemenea producătorilor de conserve-
souvenirs cu Air de Paris: a nu se deschide! În faţa cui 
ne ruşinăm, devenind asemenea nemernicilor cărora le 
e ruşine că părinţii sau bunicii au fost oameni simpli 
şi-şi construiesc false biografii?

Iată starea noii elite culturale româneşti: Andrei 
Cornea consideră identitatea naţională „o preocupare 
toxică”, iar Mircea Cărtărescu spune: „O lume de 
vulgaritate, de prost gust şi de violenţă. N-am crezut 
niciodată în specificul naţional, în sentimentul 
românesc al fiinţei, în tot ce filosofii culturii şi 
psihologiei maselor ne-au atribuit, ca să ne distingă de 
alte popoare”. Domnul Patapievici se arată ofuscat că 
nu mai scăpăm odată de „cadavrul din debara”, 
cadavrul fiind nimeni altul decât poetul nostru 
naţional Mihai Eminescu. Şi tot Horia Roman 
Patapievici: “Radiografia plaiului mioritic este ca a 
fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur, fără 
şira spinării” (din Politice, 1996, pag. 63). Cîtă sfîntă 
diferenţă între între afirmaţia pîrîtului filosof român şi 
afirmaţiile atîtor trăitori pe  românescul plai, care spun 
cam aceleaşi cuvinte pe care le-a rostit Columb cînd a 
văzut America, călcînd pe pămînt cubanez: “Tierra 
mas hermosa que ojos humanos nunca vieron”(Cel 
mai frumos pămînt pe care l-au văzut vreodată ochii 
omeneşti). Greu de trecut şi peste alte obsessive 
gînduri ale directorului Institului Cultural Român, cel 
care face programele pentru promovarea culturii şi 
spiritului românesc în lume (“România are o cultură 
de tip second hand”; “Puturoşenia abisală a stătutului 
suflet românesc”), dar nu  poţi să nu te opreşti , ca om 
de bună credinţă, la pagina 64 din Politice, unde acest 
prieten al lui Liiceanu vrea să ne ia şi dreptul de a ne 
ruga în limba strămoşilor noştri: “Româna este o limbă 
în care trebuie să încetăm să mai vorbim sau… să o 
folosim numai pentru înjurături…”

Pentru aceşti intelectuali parveniţi cu rang de 
vedete, ieşirea în universalitate s-ar face (genială 
soluţie!) prin ponegrirea neamului şi macularea 
valorilor acestuia. În acest sens, nu spunea rău un 
tânăr critic literar cu bun simţ naţional, Daniel Cristea 
Enache: „Ieşirea din ograda literaturii române nu-i  
văzută altfel decât dându-i-se un bocanc în gură lui 
Eminescu”. Oare omul cinstit, iubitor de vatră, legat de 
limba şi simţirea românească,  nu se simte jignit de 
asemenea afirmaţii ale reprezentanţilor săi, care au 
uitat de mult Testamentul Văcăreştilor: „Urmaşilor 
mei Văcăreşti/ Las vouă moştenire/ Creşterea limbii 
româneşti/ Şi-a patriei cinstire”.

Să fie postmodernismul american plaga 
prezentului nostru? Deh, lumea se schimbă! Cine ar 
îndrăzni să contrazică spusa latină „spiritus flat ubi 
vult” (spiritul înnoitor pogoară unde pofteşte), iscată 
acum vreo două mii de ani în Roma democrată? Iar 
spiritul înnoitor a născocit şi mişto-ul de rădăcini, doar 
pentru că e cool.

Încet, încet se dărâmă tot ce-i sfânt. Fostul meu 
profesor Al. Piru, de la Universitatea bucureşteană 
împărţea oamenii în persoane, personalităţi şi 
personulităţi. Mulţi din cei consideraţi azi baroni ai 
culturii române, o spunem cu tremurare în suflet, sunt 
personulităţi. Ei ştiu totul. Elita ştie trecutul şi 
hotărăşte viitorul. Ea are poza, lookul, orgoliul, 
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Manuscrisul 
de la Înviere

Horia ZILIERU
„Străini în noapte”, comedia lui Eric Assous, 

reuşeşte, pentru a „n”-a oară, să ne adune din nou, 
cum se mai adună petalele în corola florii la vreme de 
noapte. Iată că ceea ce nu reuşesc politicienii de 22 de 
ani, reuşeşte arta, într-un firesc dezarmant. Fără nici o 
sforţare, fără icnetele neputinţei, fără idoli falşi şi 
genunchi sângerânzi, oamenii se adună unul lângă 
celălalt pentru a privi fascinaţi scena.  Sălile de 
spectacol sunt arhipline. Organizatorii se văd nevoiţi, 
de fiecare dată, să inventeze „locuri în plus”, chiar 
dacă spectacolul se află la Iaşi, de exemplu, la a 
douăsprezecea reprezentaţie. 

Florin Piersic şi Medeea Marinescu. Veşnicul şi 
Porţelanul. Forţa şi boarea de vânt. O incredibilă 
alianţă a firescului şi a naturaleţei. Povestea lui Eric 
Assous dată limbii române de instituţia valorii „Radu 
Beligan”, în interpretarea lui Florin Piersic şi a Medeei 
Marinescu, recompune respiraţia şi hohotul de râs din 
acelaşi aer în care speranţa şi bucuria de a fi parte din 
prezent dau voie imaginaţiei să primească aripi noi, 
indiferent de dramele pe care viaţa de zi cu zi le 
instaurează constant, cu valenţe tradiţionale doar 
regimurilor dictatoriale. 

Scena devine pentru spectator acel punct fix, 
vinovat de hipnoza ce va urma. Cu Florin Piersic nu 
ştii când începe spectacolul. Nu eşti convins că ceea ce 
se întâmplă este spectacolul pentru care ai plătit 
biletul la intrare sau pur şi simplu te vezi îndreptăţit 
să ceri şi tu drepturi de joc, atâta timp cât te-ai trezit ca 
făcând parte din piesa ce se întâmplă în faţa ta, lângă 
tine sau chiar în tine. 

Florin Piersic are această forţă divină de a umple 
sălile, străzile, spaţiile culturale sau chiar pe cele 
neconvenţionale. În faţa sa toţi se opresc, pentru că el, 
Maestrul, este de fapt Florin. Aşa-i scrie în certificatul de 
naştere. Din această atitudine, de simplitate asumată, 
porneşte marea sa „priză la public”. A accepta să-ţi 
împarţi nemurirea cu muritorii de rând este una dintre 
cele mai trainice investiţii. Florin Piersic îşi 
construieşte veşnicia din admiraţia noastră, a tuturora. 
În munţi se opresc trenurile între două gări atunci 
când mecanicii îl observă pe drum pe Florin Piersic. 
„Ce faci măi, nebunule, ai oprit trenul doar pentru că m-ai 
recunoscut?!” „Cum să nu opresc trenul, că doar nu 
suntem în Japonia, când nu-mi venea să-mi cred 
ochilor: ăsta să fie Florin Piersic sau au dat toate bolile 
peste mine?! Nea Florine, eu sunt sănătos tun, dacă şi 
dumneata eşti Florin Piersic! Iată de ce am oprit 
trenul, căci scrie şi la regulament, e posibil să opreşti 
oriunde din motive medicale sau dacă îl întâlneşti pe Florin 
Piersic. Dar, pentru a nu da apă la moară invidioşilor, 
eu pot să spun că am oprit trenul din motive de 
consult medical! Asta numai dacă m-ar întreba vreun 
ziarist. Dumitale îţi spun că am oprit trenul din cauză 
de dragoste şi dor să te văd şi-n carne şi oase. Apropo, 
căci tot am blocat deja circulaţia pe calea ferată (pe 
care nu trec decât eu cu trenul meu o dată pe zi) cum 
de faci că nu îmbătrâneşti de câteva sute de ani, de 
când se vorbeşte de tine, de pe vremea lui Ştefan cel 
Mare şi Sfânt?”

Acesta este Florin Piersic, omul care poate să 
instaureze buna dispoziţie prin simpla sa apariţie. 
Forţa pe care o degajă este una terapeutică poate şi 
pentru că Florin Piersic nu ştie să-şi vorbească de rău 
aproapele. Pentru el toţi îi sunt prieteni, indiferent de 
câte cuţite îi sunt pregătite să-i fie înfipte în spate. 

Florin Piersic este aproapele lui Dumnezeu, mai 
ales acum când până şi Prea Fericitul Daniel a 
observat aura care îl scoate din rândul muritorilor, 
făcându-l consilier patriarhal, poate şi pentru că, 
credem noi, a observat trecerea pe care o are Florin pe 
lângă Dumnezeu.

De la omul cu acordeonul, versiunea perfectă, 
autohtonă, a lui Louis Armstrong, la Dumnezeu, Florin 
Piersic trece alături de noi şi nu pe lângă noi, oferindu-ni-i 
astăzi pe acei „Străini în noapte”, pe care noi începem să-i 
cunoaştem din ce în ce mai bine, fără ca el să aibă ceva 
împotrivă.

braţe încrucişate (III)

Adi CRISTI
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PENTACORD

Femeia/harfă alerta bufonul
(poemul obsedat la despuiare
de muzica zăpezilor polare
dezamorsându-i sânii). Tu, afonul,

un mi bemol major amalgamare
cu trei bemoli monada şi eonul
din unghiul coapselor cât yerihonul
muţi chiparosul în octava mare.

Mai jos de quarta-decima letală
fixezi orbirea candelei ca trapă
şi cheie la ieşirea virginală.

Prin tuburi labiale în escală
întregul corp sonor mărit îngroapă
obscur delir şi sânge de vestală.

Piersic şi Dumnezeu

enclavizarea, sticla televizorului. Ea poate decide dacă 
un Don Quijote este un personaj model sau doar un 
biet smintit. Ea poate hotărî când va dispărea 
ocrotitoarea, pitoreasca limbă în care vorbim. (Nu 
spunea acelaşi vizionar de neghiobii şi pârât filosof că 
peste cincizeci de ani limba română nu-şi va mai găsi 
rostul?). De curând Eminescu şi-a găsit chiar în această 
minunată elită culturală detractorii. În „viziunea” lor, 
Eminescu este: naţionalist (o adevărată crimă, nu?), 
antisemit, reacţionar, xenofob, paseist, patriot, prost 
amant, nebun şi alte prostii spuse zilnic pe sticla 
televizoarelor, în gazete, la uşa cafenelei sau pe 
blogurile politice şi culturale, unde oricine poate spune 
orice fără a primi o cărămidă-n cap. E confortabil a trăi 
într-o ţară în care poetul naţional este înjurat? Să 
aşteptăm până „ura strâmbă gura”, vorba lui Grigore 
Vieru? Ne întrebăm şi noi, cu mirarea mai veche a 
unui prieten literat: „Oare în Valahia caragialiană, 
sacrul e ceva ce abureşte oglinda unui frizer sau, 
dimpotrivă, cristalul unui mason?” Dar dacă sacrul e 
ironic? Dacă imediata noastră categorie estetică, mişto-
ul, tinde asimptomatic la sacru, persiflându-l? Dar 
dacă Diavolul nu s-a născut într-o duminică?

accente

Daniel CORBU

Elita culturală românească faţă 
în faţă cu naţionalismul şi 
patriotismul

Martie 2012
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Emanuela ILIE

O carte excelentă – foarte 
bine documentată, cu o reală 
deschidere pluridisciplinară 
(subiectul interesându-i 
deopotrivă pe iubitorii de 
literatură sau de istorie şi pe 
specialiştii în antropologie 
culturală, sociologie ori 
istorie a mentalităţilor), 
scrisă cu seriozitate, aplomb, 
dar şi, atunci când este cazul, 
cu un umor foarte fin –  este 
Femeia în Roma antică, 
ediţia a III-a, Editura Mega, 
Cluj-Napoca, 2011. Nu-i 
vorbă, numele autoarei ei, 
reputatul clasicist Mihaela Paraschiv, este, în sine, un 
garant al seriozităţii şi al rigorii documentare, ambele 
absolut necesare într-un demers sintetico-analitic de 
asemenea amploare. Căci subiectul cercetării de faţă este 
imposibil de abordat doar prin apelul la o literatură 
secundară sau terţă şi cu atât mai puţin de ilustrat printr-
un cumul de „reflecţii” sprinţare, însă cu totul sterile 
intelectual (cum, din păcate, se scrie din ce în ce mai 
frecvent astăzi…). Ce-i drept, un autentic specialist nu 
poate ignora aportul cercetătorilor moderni la stabilirea 
principalelor direcţii de investigaţie proprii ariei sale de 
interes; în mod firesc, prin urmare, autoarea cărţii de faţă 
nu uită să îi amintească, reverenţios ori, după caz, 
polemic, pe autorii puţinelor sinteze consacrate femeii în 
genere (Pierre Grimal, Histoire mondiale de la femme) sau 
femeii antice (Nicoletta Francesca Berrino, Mulier potens: 
realta feminili nel mondo antico, Guigliermo Ferrero, Femeile 
cezarilor, D. Tudor, Femei vestite din lumea antică), pe 
filologii clasicişti sau istoricii care au elaborat lucrări de 
referinţă în bibliografia consacrată perioadei (Jean Bayer, 
Literatura latină, Th. Mommsen, Istoria romană, N. 
Zugravu, Roma, politică şi aculturaţie ş.a.). Dar, încă de la 
primele pagini, Femeia în Roma antică convinge de 
utilitatea apelului direct la sursele cele mai sigure din 
epocă pentru ca, ulterior, citarea, traducerea (fie ea 
personală ori a altor clasicişti), apoi comentarea succintă a 
acestor surse prime să constituie partea sine qua non a unei 
metodologii complexe şi bine strunite. La tot pasul, chiar 
şi nespecialiştii în filologia clasică îi pot degusta, astfel, pe 
Appian (Istoria Romei. Războaiele civile), Dio Cassius (Istoria 
romană), Marcus Tulius Cicero (Despre supremul bine şi 
supremul rău), Gaius (Instituţiunile), Aulus Gellius (Nopţile 
atice), Titus Livius (Ab urbe condita), Publius Ovidius Naso 
(Heroide, Amoruri, Arta iubirii, Remediile iubirii, Cosmetice), 
Plutarh (Vieţi paralele), Procopiu din Caesarea (Istoria 
secretă), M. Fabius Quintilianus (Arta oratorică), Publius 
Cornelius Tacitus (Anale), plus numeroşi poeţi, satirici şi 
epigramişti care s-au pronunţat în forme mai mult sau 
mai puţin apoftegmatice despre spinoasa chestiune a 
statutului femeii în Roma antică. 

Sigur că o atare problematică nu poate fi urmărită fără 
delimitarea unui cadru interpretativ solid argumentat şi 
în egală măsură nuanţat. Într-adevăr, pentru a înţelege 
statutul femeii în Roma antică (un statut superior, spre 
exemplu, celui din Grecia; un prim, imbatabil argument – 
tocmai locul în casă al femeii: la rivalii greci, în perioadele 
arhaică şi clasică (secolele XIII-IV a. Chr.), femeia 
aristocrată era izolată  în locul cel mai puţin vizitat din 
casă, gyneceul!), cititorul ar trebui mai întâi familiarizat cu 
orizontul mentalitar al epocii. După cum bine observă 
autoarea, acesta este decis de/ sintetizat în două concepte, 
mos şi consuetudine. Mentalitatea, sau etnostilul, este „un 
conglomerat de datini (mores) şi comportamente 
(consuetudines), care justifică poziţia existenţială a unui 
popor de-a lungul evoluţiei sale istorice”. Or, în epoca 
investigată, romanii s-au raportat la „un cod etic şi juridic 
ancestral, mos maiorum (datina străbună)”, îndeosebi în 
ceea ce priveşte „practica vieţii curente, numită în latină 
consuetudo”. Dialectica acestui raport, ori, şi mai exact, 
transformările socio-politice, istorice, corelată cu evoluţia 
idealurilor romane (până la perceperea omului ca „fiinţă 
integrală, ca personalitate complexă”, în care virtuţile 
civice stau alături de trăirile personale), transformări 
urmărite succint în dubla introducere a cărţii (Imaginarul 
feminin în societatea antică – arhetipul mental grec, respectiv 
Mentalitatea romană între mos şi consuetudo), explică în 
bună măsură şi evoluţia condiţiei femeii în Roma antică. 
După cum avertizează de la început autoarea cărţii, 
„Raportarea romanilor la tradiţia lor a generat în timp 
două atitudini esenţiale: elogierea trecutului (laudatio 
temporis acti) şi elogierea prezentului (laudatio temporis sui) 
sau acceptarea lui ca etapă necesară devenirii istorice. 
Condiţia femeii în societatea romană a stat deseori sub 
semnul acestor opţiuni, care au coincis în timp, în mod 
surprinzător, chiar la distanţă de câteva secole”. 

După un scurt ancadrament nominal (Numele femeii în 
lexicul antic), Mihaela Paraschiv purcede, în capitolul al 
doilea, Numele atribuit femeii în etnogeneza romană, să 
ilustreze complexitatea rolului femeii. Cititorul este 
invitat să acorde atenţie, aici, acelor circumstanţe 
complicate care au marcat originile şi întemeierea Romei 
(„în problematica etnogenezei romane, sub învelişul 
legendar, se poate intui realitatea unei osmoze etnice, 
politice, religioase şi legislative, din care a luat naştere 
societatea romană”). Din raţiunile ştiute legate de spaţiul 
revuistic redus, nu voi relua, aici, faimosul episod al 
răpirii Sabinelor, înţeles ca „o măsură înţeleaptă de a 
asigura dăinuirea cetăţii” (Cicero), şi încă una justificată 
de o tradiţie îndelungată : „răpirea” era socotită „în 
principiu, o formă matrimonială, autorizată în anumite 
circumstanţe”. Mă voi limita doar să observ, ca însăşi 
comentatoarea volumului, faptul că dintr-un asemenea 
episod se poate lesne deduce că „rolul atribuit femeii prin 
tradiţie în etnogeneza romană a fost … cel de « părtaşă » 
(particeps) la fondarea neamului roman, de garant al 
coeziunii componentelor sale etnice şi al perpetuării unor 
cutume originare”. Adăugându-i informaţiile interesante 
despre alte episoade subsecvente întemeierii Romei 
(legenda Lucreţiei ori cea a Laviniei), înţelegem apoi şi 
faptul că, în zorii istoriei romane, s-a putut constitui un  
„etalon etic feminin”, un prototip exemplar, alcătuit din 
fuziunea elementelor latin şi sabin, cel nerecomandabil 
fiind de origine etruscă. 

Coroborând o serie de „mărturii literare, epigrafice, 
juridice, iconografice şi paremiologice” veridice, Mihaela 
Paraschiv se ocupă, în capitolul următor, de Statutul 
juridic al femeii romane (cel mai extins din carte). 
Analizând, cu fineţe şi abilitate în special lingvistică, 
discursul normativ, discursul dreptului roman, ea ne re-
constituie contextul legislativ al epocii, plecând de la 
tripla perspectivă prin care se validează statutul juridic al 
persoanelor: statutul libertăţii (status libertatis), statutul 
cetăţeniei (status civitatis) şi statutul familiei (status 
familiae). Din toate se poate formula o concluzie fermă 
despre inferioritatea juridică a femeii, certificată în 
principiul femina semper in tutela. Tutelă pe care femeia 
romană trebuia să o suporte inclusiv după căsătorie, 
indiferent de forma instituţiei matrimoniale pe care, din 
diverse motive, era nevoită să o asume: matrimonium cum 
manu (căsătorie în care femeia trece sub puterea soţului), 
respectiv matrimonium sine manu (căsătorie încheiată fără 
ca femeia să treacă de sub puterea părintească sau 
tutorală, adică de sub patria potestas/ auctoritas tutoris, sub 
puterea soţului). Acuzată adesea de autorii antici de 
neputinţa stăpânirii afectelor (inpotentia muliebris), de 
uşurinţa spiritului (levitas animi) sau de slăbiciunea 
judecăţii (infirmitas consilii), femeia dobândea prin 
căsătorie doar dreptul de a fi socotită stăpână a casei, la 
fel ca soţul ei, şi doar în anumite condiţii, sintetizate de 
Mihaela Paraschiv în câteva rânduri pline de miez: „să 
trăiască în intimitatea căminului ei, să fie ascultătoare faţă 
de soţ, să-i dea sfaturi bune, să vegheze ca focul sacru al 
vetrei să nu se stingă şi să rămână pur prin castitatea 
comportării ei, să fie o mamă devotată”. Încălcările 
acestor îndatoriri esenţiale prescrise de morala gentilică 
erau pedepsite drastic, nu numai prin retragerea titlurilor 
de matrona şi mater familias (acordate mai ales după ce 
soţia aducea pe lume primul urmaş de sex masculin), ci 
şi, în cazuri mai grave, prin sancţiuni mult mai aspre. 
Pentru curioşi, selectez şi câteva exemple grăitoare: în 
optica vechilor romani, oglindită în legile lui Romulus, 
verdictul conclavului familial putea să prevadă 
repudierea sau chiar uciderea femeii în cazurile de 
otrăvire, furtul cheilor, adulter sau avort. Pedepse severe 
erau aplicate şi femeilor care se atingeau de vin, iniţial 
interzis cu desăvârşire părţii femeieşti (iar după Cato, 
vina de a bea vin era, pentru femeie, la fel de ruşinoasă ca 
adulterul!) Chiar şi în epocile ulterioare, de relativă 
relaxare legislativă, pedepsirea celor mai grave dintre 
aceste delicte va rămâne o normă juridică; deosebirea 
fundamentală va fi aceea că soţului înşelat, spre exemplu, 
i se va interzice cu totul sau limita drastic dreptul de a-şi 
sancţiona, singur, soţia adulterină, în timp ce o lege 
precum cea promulgată de Augustus în anul 8 a. Chr. 
(Lex Iulia de adulteriis coercendis et de pudicitia, Legea 
relativă la înfrânarea adulterelor şi la curăţenia morală) va 
prevedea sancţiuni pentru ambele sexe (adulterinii erau 
exilaţi, li se confisca jumătate din avere şi li se interzicea 
căsătoria cu complicele).

A nu se înţelege, însă, că în acest capitol consacrat 
statutului juridic al femeii romane autoarea cărţii se 
limitează la prezentarea cadrului legislativ al 
problematicii avute în vedere. Vom descoperi, pe lângă 
acesta, o sumedenie de date etnologice şi etnografice 
menite a pune în lumină complexitatea autentică a 
relaţiilor sociale şi familiale din epocă. În plus, toate 
detaliile privitoare la logodnă, facerea şi desfacerea 
căsătoriei, ceremonialul matrimonial, autoritatea 
părintească (patria potestas), puterea maritală (manus), 
relaţia mamă-copii, postura socială a femeii căsătorite, 
celibatul, alte forme de uniuni matrimoniale inferioare 
juridic căsătoriei – precum concubinatul (concubinatus) şi 
contubernatul (contubernium) etc. sunt acompaniate de 

Cărţi de top
O, femina! O, mores!

comentarii elocvente şi, acolo unde este cazul, ilustrate de 
cele mai grăitoare exemple. 

Un inventar etnografic interesant ni se oferă, apoi, în 
capitolul al IV-lea şi cel mai extins din volum, cel dedicat 
celor mai fireşti Aspecte din viaţa femeii romane. Acesta este 
deschis de o paralelă între idealul de viaţă rustic şi cel 
urban, menită să anticipeze faptul că, „încadrată tiparelor 
citadine, care în mediile aristocratice nu excludea 
rafinamentul şi risipa, şi viaţa femeii romane devine mult 
mai relaxată, mai diversificată ca preocupări, şi treptat 
mult mai modernă decât prescria tradiţia”. Sunt discutate 
în continuare atribuţiile tradiţionale ale femeii romane în 
familie, la început comune atât femeii de la ţară, cât şi 
celei de la oraş. Astfel, rolul femeii în creşterea şi educaţia 
copiilor, participarea femeii la cultul domestic şi la ceremoniile 
familiale (prilej pentru a descrie în detaliu ceremoniile 
prilejuite de cele mai semnificative evenimente familiale: 
naşterea, căsătoria, decesul), treburile casnice ale femeii 
romane (confecţionarea îmbrăcămintei, pregătirea mesei, 
curăţenia casei, medicina casnică) trec, pe rând, în prim-
planul analizei. Fiecare este delimitat în subcapitole clare 
şi elocvente, a căror miză de adâncime este aceea de a 
releva un fapt esenţial: „Cultul domestic era liantul 
familiei, chezăşia coeziunii şi unităţii ei şi consta în actele 
rituale dedicate geniilor strămoşilor şi vetrei sacre”. Viaţa 
femeii romane în familie este continuată, în mod firesc, cu 
Viaţa femeii romane în societate, care presupunea însă o 
serie de restricţii. Practic, dacă femeia deţinea un rol 
foarte important în toate ceremoniile legate de viaţa 
familială, participarea ei la viaţa publică şi la unele 
aspecte de cult public (sacra publica) era destul de limitată. 
Socotită, cum am văzut mai sus, inferioară căci slabă în 
raport cu bărbatul, femeia era privată de anumite 
drepturi civile, printre care participarea la anumite 
aspecte din viaţa publică. Doar târziu, în vremea 
imperiului, vor putea fi citate femei care, prin erudiţia şi 
calităţile lor spirituale (uneori, dublate de cele fizice), au 
avut o mai mare putere de influenţare: Agrippina Minor, 
împărătesele Livia, Iulia Domna, Teodora.

Altminteri, să consemnăm şi o altfel de limitare, pe 
care astăzi am numi-o socio-profesională: dacă 
majoritatea femeilor nobile îşi dedicau viaţa treburilor 
casnice, fiind sortite ocupaţiilor de soţie şi de mamă, 
femeile sărace erau adesea nevoite să susţină financiar 
familia, prin urmare trebuiau să practice diverse meserii. 
Dar nu puteau deveni decât: coafeză, croitoreasă, moaşă, 
doică, rareori medic, pedagog, librar, stenografă, 
vânzătoare de peşte, legume, lână sau mătase, în fine, 
magiciană. La care se adaugă, natural, cea mai veche 
meserie feminină, aceea de prostituată. Ei bine, conform 
statisticilor oficiale, în sec. I a. Chr., la Roma existau nu 
mai puţin de 32.000 de astfel de prostituate, denumite de 
juriştii romani mulieres quaestuariae/ corpora quaestuaria 
(femei sau trupuri de cumpărat), plus numeroase 
bordeluri, dintre care patru erau atât de frecventate, încât 
au trebuit închise de autorităţi până la orele 16.00, pentru 
a nu perturba activităţile publice! Şi dacă tot atingem, 
astfel, problema relaxării moravurilor romane, să amintim 
şi faptul că în timp viaţa mondenă s-a intensificat, 
animând şi alte oraşe din Italia, nu doar Roma. Viaţa 
mondenă a femeii romane a determinat creşterea preocupării 
ei pentru „aceleaşi artificii ale cochetăriei, care au fost 
dintotdeauna atuurile feminităţii: o toaletă minuţioasă, 
veşminte şi podoabe de preţ”. Cei interesaţi vor putea afla 
informaţii esenţiale despre secretele romane ale eleganţei 
feminine: ritualul complicat al îmbrăcării şi al gătirii (la 
care matroana era ajutată în special de ornatrices), 
cosmeticele, parfumurile, bijuteriile, dar şi atitudinile ori 
gesturile ce făceau obiectul unei adevărate arte a 
înfrumuseţării. Transformând seria de „nimicuri 
femeieşti” (feminarum nugae), pe care le ridiculizau unii 
moralişti austeri, în dovezile concrete ale unui veritabil 
modus vivendi elegans. Femeile puteau să îşi expună toate 
aceste artificii la spectacolele de dresaj ecvestru, curse de 
care, pantomimă şi luptele cu gladiatori. În lipsa acestor 
forme de divertisment, se apela la promenadele, ospeţele 
şi băile publice din care se compunea itinerariul uzual al 
unei mondene romane.

Capitolul următor este, de bună seamă, gândit ca un 
corolar al observaţiilor precedente privitoare la 
moralitatea şi imoralitatea, virtuţile şi defectele, într-un 
cuvânt, despre caracterul femeii romane. Încă din 
capitolele anterioare, se prefigurau deja câteva modele, 
dar şi anti-modele ale feminităţii epocii investigate. 
Indiferent de renumele lor (sunt amintite atât femeile 
devenite celebre datorită legăturilor de rudenie 
sangvinară ori prin alianţă cu oameni politici, scriitori sau 
filosofi renumiţi, cât şi necunoscutele elogiate exclusiv 
prin inscripţiile funerare, păgâne ori creştine, ce au fost 
descoperite pe tot cuprinsul imperiului roman), autoarea 
considerase nimerit să li se acorde atenţia cuvenită, măcar 
prin portrete lapidare. Eboşe caracteriale feminine 
fuseseră, practic, realizate, în fiecare dintre capitolele I-IV, 
de la virtuoasa Lucreţia, soţia lui Tarquinius Collatinus 
(care se sinucide după ce este violată de regele etrusc 
Lucius Tarquinius Superbus) până la tânăra Calpurnia, 
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Motto: atît de aproape îmi sunt,/ 
încît mai departe/ nici nu pot să-mi fiu’

Drumul; prima zi a evadării
Mă desprind cu frică, devin prăpăstioasă; încă nu m-am 

detaşat îndeajuns pentru a realiza cît de adînc, în cenuşă 
neagră, încinsă, mi-am îngropat hohotul de altădată. Stropi 
de zîmbet se căznesc să ţîşnească în lumină. N-o fi 
întîmplător gîndul la cenuşa încinsă. Latenţa e ca lupusul (ori 
altă boală autoimună). 

Drumul nu e atît de obositor pe cît îmi închipuiam (nu 
ştiu de ce avem tendinţa – majoritatea – de a ne imagina totul 
ca fiind mai dificil), iar natura e generoasă şi surprinzătoare. 
Blocurile însă, clădirile, în general, deprimă: degradate unele, 
spoite, aparent reabilitate; altele, cu balcoane în culori 
ţipătoare (cele mai multe albastre şi portocalii!), dezvăluie 
mai degrabă disperarea acelora care s-au zbuciumat, dar n-
au mai reuşit ca din nimic să facă decît... nimic, n-au mai 
izbutit să ascundă, din demnitate sau de ruşine, indigenţa. 
Ne caracterizează „a scoate zer din piatră seacă”, dar constat 
cu o mirare dureroasă că a sosit acel moment în care nimicul 
e ...„curat” nimic. 

În sate, pe lîngă case modeste, răsar altele, ochioase, 
vopsite în mov, somon sau portocaliu, cum vor fi văzut 
proprietarii prin locurile pe unde îşi cîştigă mai nou 
existenţa. Nu ştiu dacă sunt îndreptăţită să aprob sau să 
resping modul în care cei ce îşi duc zilele departe de ţară au 
gîndit să-şi facă un rost sau felul în care şi-au propus să arate 
lumii că s-au împlinit. Poate că veselia acelor culori a mai 
alungat din mohoreala care se lăfăia răsturnată peste dealuri, 
uliţe şi gospodării; poate că satul obosit şi tern avea nevoie 
de o infuzie de vioiciune... Scoase însă dintr-un tot şi plasate 
în miezul sătucului nostru, seamănă cu acele cîntăreţe de 
muzică populară ce îşi pun pantofi cu tocuri `nalte la zadie şi 
ie. Nu pot ignora nici gîndul că ar putea fi aceste alegeri 
semne ale vulnerabilităţii, ale dezagregării spriritului nostru, 
pentru că renunţăm cu prea mare uşurinţă la ceea ce ne 
caracterizează; şi de puţine ori facem asta discret, de cele mai 
multe ori blamăm, iar alţii ajung să ne perceapă slabi şi laşi. 

Oprim o jumătate de ceas la han. Ne întîmpină o haită de 
cîini cerşetori şi două pisici. La un chioşc se servesc mici, vin 
fiert şi pălincă. În scurt timp, doi cîini din haită, unul mare, 
negru, ţanţoş şi altul lăţos, cu blana acoperindu-i ochii – ceea 
ce îmi dă impresia că e mereu la pîndă, camuflat şi viclean – 
se încaieră; răfuiala nu se prelungeşte, pentru că cineva 
împarte combatanţilor, frăţeşte, niscai hrană. Ceilalţi nu se 
apropie; urcă şi coboară în viteză scările (multe, pe care le tot 
bat ca să mă încălzesc, dar nici în mijlocul de transport nu mă 
încîntă să urc), cerşind fiecărui călător un covrig sau mai bine 
o bucată de carne. M. s-a aşezat pe o bancă şi continuă să 
citească Alexis Zorba. Un căţel mai îndrăzneţ se repede şi îl 
linge pe dosul mîinii, apoi fuge. Cei din preajmă (clienţii, 
călătorii!) izbucnesc în rîs. Pare o invitaţie la zbenguială, dar 
îndrăzneţul nu capătă decît un biscuit.

În ciuda vremii reci, îmi fierb gîndurile: ce trebuia să 
lămuresc înainte de a pleca, ce ar fi de dus la bun sfîrşit odată 
ajunşi la destinaţie. Sfîşiată între aceste două direcţii, abia pot 
să mă bucur preţ de cîteva momente de peisaj, de fulgii 
puzderie, de joaca a cîţiva căţelandri care se ridică în două 
picioare şi, cu limbile scoase, aşteaptă să cadă fulgii. Pesemne 
nu-şi prea dau seama cînd se întîmplă, pentru că aleargă 
dintr-o parte în alta nerăbdători şi nedumeriţi, repetînd de 
cîteva ori figura. Abia cînd străluceşte din nou soarele 
încetează goana după fulgi, dar tot atunci se încheie şi 
popasul nostru.

P. B., ziua a doua
Ninge mărunt, mărunt, brazii din faţa ferestrei şi-au 

pierdut contururile, iar muntele pare o cămilă uriaşă cu două 
cocoaşe pînă-n cer. În colţul acesta sunt ruptă de lume, dar  
frînghiile care mă ţin legată de cohorta neîmplinirilor ce m-
au silit să evadez încă sunt zdravene. Poate ar trebui să plec 
de aici doar cînd funiile, acum viguroase şi încăpăţînate, ar 
începe să se şubrezească. În felul acesta înţeleg ca ele să 
reprezinte, nu doar pentru mine, secretul renaşterii. 

Cînd e sufletul ciuruit ca o sită, dacă sarabanda aceasta a 
fulgilor se rostogoleşte în negura lui, fisurile prind a se 
închide, chiar dacă încet, ezitant; un dram de răbdare ar 
putea aduce şi tămăduirea. M. se bucură ca un copil. E încă 
un copil. 

Aseară am adormit cu greu din cauza unor vecini 
gălăgioşi. Lumea pare aici lipsită de griji sau poate a căpătat 
îndemînarea de a sfîşia frînghiile acelea odată cu primul pas 
în afara urbei. Unii rămîn totuşi prinşi în hăţişul celor încă 
nepuse la punct (gîndind, eronat, că va sosi momentul în 
care vor putea evada fără a fi nevoiţi să mai arunce o cît de 
nesemnificativă privire înapoi; şi de aici, o, cîtă dezamăgire!) 
ca într-o pînză de păianjen. Aş putea destrăma plasa chiar 
acum, în ziua aceasta capricioasă, dar minunată fără îndoială.
P. B., ziua a treia

Contururile brazilor pudraţi, ale celor care iau cu asalt 
pîrtia sau ale hotelului de dincolo de parc sunt limpezi; doar 
vîrful muntelui se ascunde în ceaţă, iar acolo, sus, unde nu 
mai pot desluşi nimic, M. îmi propune să mă aventurez. 
Gîndesc că în urmă cu vreo douăzeci de ani aş fi făcut-o fără 
ezitare...

Încet, încet, priveliştea odihnitoare se resfiră în toate 
cămările sufletului. Deşi ocupate cu reminiscenţele atîtor zile 
frămîntate, văd că i se face, cu oarecare suspiciune, loc şi ei. 
Recent trecutul şi prezentul caută să nu se surpe. 

Întîrzii în camera de hotel, pun la punct o listă cu 
activităţi şi, din cînd în cînd, mai strecor cîte o privire printre 
salturile reconfortante ale fulgilor. Abia acum începe să-mi 
placă şederea aici, chiar dacă abordarea pragmatică a unui 

aspect ce ţine de această deplasare scîrţîie. Pe de o parte, cred 
că nu aşteptam de la mine, chiar dacă se arătau favorabile 
împrejurările, prea multă stăruinţă; pe de altă parte, regret că 
s-a întîmplat să ajung aici în cel mai nepotrivit moment, dar 
şi dezaprob faptul că, în general, nu găsesc o cale să lupt cu 
multă convingere pentru a apăra şansa cuiva foarte apropiat. 
Fac lucrul acesta cu mai multă uşurinţă pentru alţii. Cred că 
nu mi se întîmplă doar mie.

 În dimineaţa aceasta, într-o emisiune gen jurnal de 
călătorie, I. Grigorescu întreba, referindu-se la un oraş în care 
se înmulţiseră zgîrie-norii, „unde va mai găsi primăvara 
pomi să-i înflorească”. Sunt convinsă că e cel mai frumos 
gînd pe care l-am cules azi. Mai sunt destule ceasuri pînă se 
va sfîrşi ziua, dar nu cred că mă voi ciocni de ceva care să mă 
facă să vibrez mai adînc.      

Aş vrea ca la întoarcere să-mi dovedesc că am învăţat 
ceva din şederea aici: cum să tac, cum să aleg, cum să-mi 
redobîndesc seninătatea. Ninge; cel puţin în această privinţă 
nu-mi puteam dori mai mult. În cameră e cald, nici afară nu e 
de speriat. Arunc din nou o privire spre pîrtie şi-l văd pe M. 
alunecînd lin. Cîţiva coboară pe schiuri şi vreo doi puşti, în 
echipament colorat, se rostogolesc cu săniile. Ninsoarea s-a 
înteţit, cerul s-a mai întunecat, se apropie de plumburiul care 
pentru mine reprezintă ultima tuşă, cea definitivă, dintr-un 
tablou de iarnă fără cusur. Peste vreo două ceasuri voi ieşi pe 
pîrtie. Adun energie, poate şi curaj pentru ziua de mîine. Mi-
ar prinde bine să bifez şi această întrevedere; indiferent de 
rezultat. Ninge zdravăn acum şi urmăresc dintr-un unghi 
anume doar spectacolul copleşitor al înălţimilor: fără clădiri, 
fără glasuri omeneşti, fără vehicule sîcîitoare; doar pofta 
neostoită de joacă a naturii; măreţie şi miracol!

Da, se pare că am încremenit într-o dimensiune a 
existenţei mele şi mă încearcă o spaimă cumplită cînd mă 
desprind; e ca şi cum aş fi tăiată pe viu: cu toată durerea,  s-
ar putea să accept dacă aş avea convingerea că operaţia va 
aduce vindecare sau măcar ar exista această speranţă; dar 
dacă nu, atunci la ce bun? Pot fi multe răspunsuri, dar chiar  
n-am de gînd să caut azi vreunul...

Am evadat! Ce-ar fi să nu mă mai întorc? Ce-ar fi să-mi 
aşez viaţa într-o altă albie?
P. B., ziua a patra

Mi s-a părut cam întunecat la primele ore ale dimineţii şi 
am tras uşor perdeaua: potop de ninsoare!Ah, da, şi potop de 
chemări! Sună întruna telefonul... 

 O veveriţă a ţopăit cînd pe o creangă a bradului din faţa 
geamului, cînd pe alta, apoi a urcat cu o repeziciune 
uimitoare pînă în vîrf şi tot aşa a coborît pînă pe la jumătate, 
unde s-a făcut comodă şi a servit tacticos, vreo oră, un con de 
brad (cel puţin aşa mi se pare mie). Pesemne papilele 
gustative i-au fost încîntate de vreme ce, la fel de rapid ca 
întîia oară, a urcat din nou pînă în vîrf, a coborît la fel de 
nerăbdătoare şi s-a aşezat în acelaşi loc, iar acum se 
delectează cu un alt con delicios, îmi închipui. 

Ninsoarea, încă bogată, s-a lenevit niţel, dar tot nu-mi 
îngăduie să zăresc telecabina de pe o pîrtie şi telegondolele 
de pe cealaltă. Doar brazii cărunţi de la poalele muntelui mai 
pot fi desluşiţi, clădirile din apropiere înveşmîntate în alb şi 
cîte un împătimit al coborîrii pe schiuri sau pe snow-board, 
care urcă fără grabă cu cele trebuincioase subsuoară. Nu sunt 
originală, dar simt nevoia să-mi repet că e o linişte de început 
de lume  şi aveam teribilă nevoie de asta. Poate, pînă la 
urmă, e începutul lumii mele, care-şi caută altă albie, alte 
repere. Nu ştiu cît/ dacă am conştientizat, dar m-o fi trimis 
aici, pe lîngă altele pe care mi le-am propus, şi această 
mistuitoare nevoie de altceva.

Se apropie ora 12:00, dar ceaţa şi ninsoarea, chiar dacă nu 
abundentă, încă nu-mi îngăduie să scrutez înălţimile. Pare că 
bolta a ieşit învingătoare din lupta cu teluricul şi-a mai 
înghiţit un pisc, nişte păduri... Pînă spre două, ceaţa s-a făcut 
stăpînă peste toate: vîrful, poalele muntelui, pîrtie, clădiri, 
mijloace de transport, parc, iubitori de zăpadă,  acoperişul 
terenului de tenis din apropiere, pînă şi peste glasuri, care se 
aud tot mai rar, mai înfundat. Îmi sprijin privirea doar de 
bradul bătrîn şi maiestuos pe care îl traversase în grabă la 
primele ore ale dimineţii veveriţa cea flămîndă şi care îşi 
mişcă abia vizibil crengile încărcate de zăpadă.

Ţopăi la baza pîrtiei; nu am venit echipată adecvat şi 
acum suport consecinţele. Alerg în cerc, apoi o bună bucată 
întins, iar la întoarcere îmi cumpăr un cappuccino. Clocoteşte 
parcă, în curgerea lui furibundă, timpul, îmi zguduie fiecare 
celulă, trecerea lui prin şi pe lîngă mine pîrjoleşte. Cred că şi 
cei ce urcă pîrtia largă, cuprinsă de ceaţă şi coboară îndată, 
rîzînd, chiuind sau rostogolindu-se, o ştiu; uneori am 
senzaţia că ne privim complice. Mi se înşurubează agresiv în 
minte gîndul că tot ce contează în această viaţă e cum eşti în 
stare să-ţi umpli fiecare secundă, ce cutezi să-(ţ)i ceri, cum 
poţi struni curgerea sălbatică a timpului şi cît izbuteşti să-ţi 
rămîi ţie cînd el amestecă imperturbabil destine. 
P. B., ziua a cincea

Negureala care a înghiţit toată suflarea (Doamne, cît de 
mici şi de vulnerabili suntem!) şi pădurea de brazi argintaţi, 
parcă rînduiţi cu migală de un artist desăvîrşit, s-a ridicat 
înainte de prînz, iar soarele caută să ne împace cu noi înşine 
pe aceia care, bulversaţi şi dezamăgiţi că timpul ne ţine 
impasibil în chingi, nu uităm că avem mereu de poposit într-
o altă negureală. Acum, că peisajul de care nu mă mai satur 
s-a limpezit, văd şi că telecabina, care totuşi mă tenta, urcă 
mai sus decît credeam şi constat că tocmai      mi-am fabricat 
o barieră. Ştiu sigur însă că, aşa cum am făcut de multe ori, 
voi sparge-o, pentru că joaca aceasta cu limitele mă face să 
mă simt vie, iar teama de ceva mi-e mai mult o provocare.

 Întotdeauna va exista o ultimă seară...
Drumul din nou; ziua a şasea
............................................................................................................
.............................

jurnal cu scriitori
Pagini subiective

Ştefania HĂNESCU

Din nou captiv; ziua a şaptea  
Am aterizat într-un peisaj ostil: de la apartamentul 

îngheţat, la zloata care biciuie cu mînie obrajii clădirilor şi 
pînă la obligaţiile care se întind ca o plagă; măcar de-ar exista 
un tratament care să adoarmă virusul ca în cazul herpesului. 
Zăbovesc asupra muntelui de platitudini pe care urc în 
fiecare zi şi mi se învîltoresc gîndurile. Realizez cum 
oboseala face să ne slăbească vigilenţa şi un compromis 
ajunge un lanţ de compromisuri pînă cînd, înnămoliţi, nu 
reuşim să ne mai desprindem şi să ne „peticim” ori, dacă ne 
mai ţin puterile, să ne reclădim cînd vedem că ni s-au surpat 
temeliile.

Am plecat ieri spre casă purtînd în suflet prospeţimea şi 
seninătatea unui spaţiu care a izbutit să mă smulgă dintr-o 
realitate ce mă înstrăina tot mai mult de mine, un loc ce m-a 
stimulat să cotrobăiesc prin toate cotloanele sufletului pentru 
a da de copilul  straşnic ascuns, dispus să rîdă însă, odată 
descoperit, şi să se lumineze, tîrînd după el  adultul parcă 
înspăimîntat tocmai de ceea ce copilul savura. Aş fi vrut să 
mă rătăcesc, aş fi vrut să existe un motiv care să-i oblige pe 
copil şi pe adult să meargă încă vreo două zile în aceeaşi 
direcţie. Cum nu se întîmplă de obicei, acum copilul să-l fi 
călăuzit pe cel obosit de-atîta drum, de-atîta înstrăinare, de-
atîta veghe.      

Martie 2012

apreciată de chiar soţul ei, mai vârstnicul Plinius cel 
Tânăr, pentru „iubirea, discreţia, fidelitatea, dar mai ales 
admiraţia ei nemărginită” faţă de consort; de la imorala 
Messalina, prima soţie a împăratului Claudius, care 
noaptea oferea oficii de curtezană sub numele de Lykisca, 
până la celebra otrăvitoare Locusta, din sec. I p. Chr.,  
numită de Tacit „artizan al crimelor” de la curtea lui 
Nero. În capitolul al V-lea, numit chiar Prototipuri feminine 
în literatura şi iconografia  romană, sunt fixate succint 
prototipurile rămase din antichitatea romană, graţie 
evocărilor poeţilor, prozatorilor ori artiştilor plastici 
antici. Categoria generos numită a virtuoaselor (în care 
intră, în fapt, soţii şi mame exemplare prin pudoare, 
dăruire şi chiar spirit de sacrificiu) este ilustrată de nume 
perpetuate documentar, dar şi legendar sau mitic. 
Exceptându-le pe cele două modele feminine mai sus 
pomenite, sunt înfăţişate aici, între altele: cele două 
Cornelii din neamul Scipionilor, Marcia (a doua soţie a lui 
Cato), Paulina (tânăra soţie a lui Seneca), Livia (soţia 
împăratului Augustus), Agrippina Senior (fiica Iuliei şi 
nepoata lui Augustus), Plotina (soţia lui Traian). La 
antipod, literatura latină a păstrat, ne confirmă Mihaela 
Paraschiv, „şi numeroase figuri feminine care şi-au 
nesocotit îndatoririle conjugale, sfidând morala 
tradiţională şi abuzând de toate libertăţile, acordate oficial 
sau asumate din proprie iniţiativă de femeia romană de-a 
lungul timpului”. Pasaje grăitoare ori chiar pagini întregi 
sunt alocate unora dintre aceste imorale detestabile: 
celebrele adulterine Flavia (fiica lui Sulla), Pompeia (a 
doua soţie a lui Caesar), Iulia (fiica lui Augustus), Valeria 
Messalina (cea de-a treia soţie a împăratului Claudius). 
Cât despre femeile a căror evocare, îndeobşte prin  
menţiuni literare contradictorii sau incomplete, nu îi 
permit  să le includă ferm fie în categoria virtuoaselor, fie 
în aceea a imoralelor, autoarea volumului de faţă le 
încadrează într-un al treilea tip etic identificat de Aristotel 
(Poetica, 2): cel obişnuit, constând într-un „amestec confuz 
de virtute şi viciu”, reprezentat, spre exemplu, de 
Terentia (prima soţie a lui Cicero).

În sfârşit, capitolul ultim, Femeia în sentenţele latine, 
oferă un excelent „parcurs sentenţios”, în traducere 
proprie, care ne relevă într-o altfel de manieră optica 
societăţii asupra componentei ei feminine. Seria de 
expresii, sentenţe, reflecţii provenite fie din literatura 
antică, fie din fondul paremiologic medieval, oglindeşte 
într-adevăr perfect faptul că, în linii mari, „gândirea 
umană de expresie latină, antică si medievală a fost 
dominată, în ce priveşte femeia, de antinomia 
fundamentală între bine şi rău”; altfel spus, femeia, „în 
concepţia antică şi general umană, întruneşte în datul firii 
ei virtuţi şi vicii, reale sau ipotetice, definitive sau 
corigibile”. Că femeia romană e văzută maniheist, în alb şi 
negru, fără necesarele griuri, nu ne miră atât de mult 
precum disproporţia cu totul injustă între calităţile şi 
defectele ei. De o parte: pudicitia (cinstea, pudoarea, 
sfiala), silentium (tăcerea, ascultarea), generositas 
(nobleţea). De cealaltă parte: pravitas (strâmbătatea 
caracterului), fallacitas (perversitatea), saevitas (cruzimea), 
instabilitas (nestatornicia), avaritia (lăcomia), audacia 
(îndrăzneala), luxuries (desfrânarea), aemulatio (rivalitatea, 
gelozia), aviditas potestatis (lăcomia de putere), ambitio 
(ambiţia), cultus (găteala), mora (zăbava, lenea), malitia 
(răutatea). Parafrazându-l pe Tacit, autoarea opului pe 
care l-am prezentat aici observă de altfel că „virtuţile 
[feminine] sunt copleşite de insolenţa viciilor”. Dar 
corijează, cu eleganţă, o atare nedreptate, încheind cu o 
peroratio caldă şi empatică: „Să-i admirăm acestei femei 
demnitatea şi cinstea, curajul şi devotamentul, şi să-i 
iertăm capriciile, trăirile uneori prea pătimaşe, ambiţia de 
a se afirma!”.

În întregime, tocmai cartea Mihaelei Paraschiv ne 
convinge de faptul că o formulare (ce-i drept, 
memorabilă!) precum cea a lui Seneca – „Mulier est: 
errat”/„E femeie: greşeşte” (De ira, II. 30,1) – are numai o 
savoare de anale…

(urmare din pagina 10)
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jurnal cu scriitori

Evenimentele culturale din Israel se scurg cu 
repeziciune, o dată cu timpul necruţător, şi, după 
toate aparenţele, grija israelienilor se îndreaptă 
numai către muzică, film, teatru, adunări educative, 
spectacole extraordinare cu artişti din străinătate. Dar 
această aparenţă este mai mult decît falsă, oricît ar fi 
oamenii de indiferenţi şi siguri de ei, că pe pămîntul 
sfînt nu se poate întâmpla nici o nenorocire. Înainte 
cu ani, dacă exista un conflict în nordul ţării, de 
exemplu, unde se dădeau lupte grele, la mijlocul 
teritoriului, deci la o distanţă de 150-200 km de front, 
la Tel Aviv se dansa, se făcea plajă, parcă nici nu s-ar 
fi auzit de război. Dar asta a fost pînă acum vreo 15 
ani, fiindcă de atunci lucrurile s-au schimbat, iar 
duşmanii Israelului s-au înmulţit şi s-au înarmat. 
Acum, fondul este cenuşiu, ba chiar în nuanţe de 
negru. Pericolul principal pleacă de la Iran care 
depune eforturi supraomeneşti să obţină arma 
atomică. Ceea ce înseamnă o ameninţare gravă 
pentru toate statele lumii democrate, dar în special 
pentru Israel, pe care persanii îl avertizează cu 
ştergerea de pe harta lumii. Între ţările vizate de Iran 
se numără pe locul al doilea Statele Unite ale 
Americii, iar pe al treilea Marea Britanie, rachetele 
iraniene putînd ajunge la distanţe foarte mari. În 
prezent, se fac multe demersuri şi se aplică sancţiuni 
importante contra Iranului pentru a-l determina să 
renunţe la arma atomică, dar nici o măsură nu poate 
să ajute, încăpăţînarea persanilor fiind legendară.

Dar în Orientul Apropiat nu e vorba numai 
despre Iran, tot aici îşi au sediul ţări arabe dictatoriale 
(Siria e în frunte), în care fiinţează armate teroriste cu 
o adevărată organizare statală: Hisbulah (în Liban) şi 
Hamas (peninsula Gaza, la graniţa cu Israel). 

Important este că în unele ţări au avut loc 
revoluţii sau răscoale ori lovituri de stat, care au 
schimbat regimurile tradiţionale cu altele religios 
extremiste, ce vor o lume musulmană care pune în 
pericol religiile creştine şi chiar soarta ţărilor 
respective, în prezent reprezentantele unor teritorii 
libere, democrate, cu credinţă în învăţăturile lui Iisus 
Christos şi nu în ale lui Mohamed. Lumea s-a 
schimbat şi se modifică necontenit în rău, ceea ce face 
ca Israelul, pentru securitate, să aibă grijă 
permanentă de înarmare şi chiar să adreseze 
avertismente că vor distruge instalaţiile atomice şi de 
rachete iraniene şi ale altora, dacă nu vor înceta 
pregătirile de „aprindere” a Orientului Apropiat, în 
primul rând. Specialiştii spun că următoarele luni vor 
fi hotărîtoare. 

Acesta-i fundalul cenuşiu pe care în Israel se 
derulează activităţile culturale şi artistice din ultimul 
timp, iar mulţi trec nepăsători pe lîngă evenimente, 
de parcă fondul pe care se desfăşoară arta ar fi în 
culori aurite… 

Deci: ce s-a mai întîmplat în Israel, în ultimul 
timp, sub aspect cultural, literar, muzical?

Încep cu Institutul Cultural Român care, condus 
cu inteligenţă şi pricepere de directoarea Gina Pană şi 
de adjunctul Bela Crisbai, a alcătuit un program 
deosebit de atractiv pentru cunoaşterea culturii 
româneşti în Israel. Iată, de pildă, concertul oferit de 
Irina Sârbu şi Marius Mitrache la Ierusalim şi Roş 
Pina, care cuprinde piese inspirate din folclorul 
românesc şi internaţional. Foarte interesantă mi s-a 
părut expoziţia de pictură de la sediul ICR Tel Aviv, 
intitulată „Dublă identitate” realizată de Nora 
Stanciu. N-au fost uitaţi nici artiştii evrei de 
avangardă din România, care au deschis o expoziţie 
de artă la ICR Tel Aviv împreună cu Muzeul Israel 
din Ierusalim şi Muzeul de Istorie a evreilor de la 
Amsterdam. Menţionăm şi „Lumea evreiască în 
literatura română”, conferinţa internaţională de la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim, cu participarea 
unor oameni de cultură din Israel, USA şi România 
(notăm aici pe Adriana Babeti şi Cornel Ungureanu 
de la Universitatea de Vest Timişoara, Ioana 
Pârvulescu, Manuela Cazacu şi Camelia Crăciun de 
la Universitatea din Bucureşti).

Fiindcă veni vorba de „Lumea evreiască în 
literatură”, trebuie să menţionăm şi seara 
excepţională realizată de Asociaţia Scriitorilor 
Israelieni de limbă română sub auspiciile şi la 
iniţiativa ICR la Tel Aviv. În faţa unei săli pline (deşi 
era o zi friguroasă şi ploioasă care alunga oamenii, 
nu-i aduna), cîţiva scriitori au delectat publicul cu 
proză umoristică, poezii, s-a vorbit despre „Cartea 

viitorului”, adică despre “cartea”electronică. În afara 
subsemnatului au participat la dezbateri: Prof. univ. 
Andrei Strihan, ziaristul Jean Steiger şi ing. Dragoş 
Nelersa. Cu această ocazie, a fost invitat Dr. Aurel 
Vainer, membru în Parlamentul României, care a 
vorbit despre editura „Hasefer” din Bucureşti şi 
despre relaţiile româno-israeliene care sunt pe zi ce 
trece mai bune. 

Am ales numai câteva evenimente din cele 
petrecute în Ţara Sfântă în cea mai friguroasă şi 
ploioasă iarnă – 2012, nemaifiind o asemenea vreme 
în Israel de 65 de ani. Desigur, am putea adăuga 
faptul că editura TipoMoldova din Iaşi a început 
publicarea seriei de poezii contemporane – Opera 
Omnia – din care a apărut volumul poetei Bianca 
Marcovici - Poeme de pe cele două maluri ale 
sufletului. Dar ne oprim aici. Să vedem ce ne va 
spune viitorul, dacă vom păstra fundalul cenuşiu sau 
vom reveni la o activitate culturală destinsă, lipsită 
de griji. 

Cultură pe fundal cenuşiu

Martie 2012

G. MOSARI

VIDEO ART - culise 
organizatorice

În scriptele de profil, Editura Video (EV) apare 
drept entitate publică direct subordonată 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
(MCPN), care a luat efectiv fiinţă în martie 1991. 
Obiectul de activitate al EV îl constituie realizarea şi 
difuzarea de filme video, de tipul documentarelor, 
celor de ficţiune ori experimentale, de scurt şi lung 
metraj. Acesta este completat cu ”consemnarea, pe 
suport video, a evenimentelor din viaţa culturală, pe 
bază de contract, în vederea conservării şi constituirii 
patrimoniului naţional de imagini şi conceperea, 
organizarea şi desfăşurarea campaniilor de 
promovare a activităţii culturale a instituţiilor publice 
de cultură ori a ONG-urilor cu activitate în domeniul 
culturii”. Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, 
EV a fost abilitată de la început să solicite şi să 
primească de la cei cu activitate în domeniu date şi 
documente necesare exercitării competenţelor sale. 
Cu (doar) aproximativ zece persoane, instituţia a 
reuşit de-a lungul timpului să realizeze o ”producţie” 
importantă: 160 de videofilme documentare, 36 de 
titluri de videocasete, peste 600 de videodocumente 
culturale, peste 150 de videofilme difuzate prin 
televiziuni şi 65.000 de videocasete vîndute. În topul 
vînzării casetelor-antologii se situează: Castelul Peleş, 
Valori ale patrimoniului românesc, Cultură şi 
civilizaţie românească I, Calea Victoriei, Imagini 
pentru istoria României, Nebunia capetelor etc. Să 
amintim că pentru prima dată, în 1997 MCPN a 
comandat filmarea în regim de videocronică a unor 
importante evenimente culturale din străinătate: 
inaugurarea Atelierului Brâncuşi (Paris) şi premiera 
operei Oedip (Viena). Astăzi, în aria tematică a 
videofilmelor realizate de Editura Video intră: arta plastică 
românească, teatrul şi cinematografia, monumentele şi 
patrimoniul istoric cultural şi artistic, istoria, muzica, 
literatura, datinile, tradiţiile culturale ale minorităţilor 
naţionale. Acestora li se adaugă zonele tematice conexe 
(ştiinţele naturii, ecologia şi producţiile video-art), filmarea 
evenimentelor culturale la zi (vernisaje, concerte, premiere 
teatrale, simpozioane, decernări de premii), conferinţe de 
presă având ca obiect viaţa culturală, prezenţe româneşti 
peste hotare etc. Difuzarea producţiei de filme ale 
Editurii Video se realizează atît în regim comercial, 
cît şi necomercial, pe videocasete cuprinzînd între 2-
12 documentare antologate în jurul unei teme 
comune sau cîte un documentar mai lung. 
Numeroase titluri din producţia Editurii Video au 
participat la concursurile şi festivalurile naţionale de 
specialitate, precum şi la festivaluri din Italia, Franţa, 
Germania, Brazilia, Canada, Spania, Austria ş.a., 
unele dintre acestea fiind distinse cu valoroase 
premii. Difuzarea internă se realizează prin 
comercializarea directă de casete, precum şi prin 
reţelele specializate de librării şi muzee: Muzeul 
Naţional de Artă, Muzeul Satului, Librăria Noi, 
Fundaţia Anastasia, librării din marile oraşe. Pînă 

astăzi, organizarea şi funcţionarea EV a fost stabilită 
prin efectul unor acte administrative emise de 
MCPN. Numai că importanţa şi unicitatea instituţiei, 
în rîndul celor aflate în subordinea ministerului 
amintit, au determinat oficialii MCPN să impună 
stabilirea modalităţii de organizare a acesteia la nivel 
de hotărîre a Executivului. Cel puţin aşa reiese din 
nota de fundamentare a unui proiect privind un 
asemenea act normativ. Tot aici se aminteşte că 
evoluţia rapidă a fenomenului video reclamă şi 
”reorganizarea şi adaptarea acestei instituţii la o piaţă 
în continuă schimbare şi dezvoltare, prin 
diversificarea ariei de competenţă”. Apoi, din 
moment ce scopul principal al EV apare îndreptat 
către promovarea fenomenului cultural prin 
intermediul tehnicilor video, se are în vedere şi 
schimbarea denumirii instituţiei: din Editura Video în 
Studioul VIDEO ART. Evident, (şi) prin aceasta se are 
în vedere ca VIDEO ART ”să fie în măsură să devină 
o marcă şi un etalon în ceea ce priveşte filmul 
documentar de artă, filmul de promovare a 
fenomenului cultural şi care să reflecte în mod 
corespunzător lărgirea şi diversificarea ariei de 
competenţă”. Proiectul vizînd reorganizarea EV 
propune şi includerea în obiectul de activitate al  
instituţiei a unor atribuţii în domeniul susţinerii şi 
promovării cercetărilor şi inovării în domeniul 
tehnicilor şi limbajului filmic, în domeniul 
videodocumentării fenomenului cultural 
contemporan, precum şi în ceea ce priveşte 
promovarea în ţară şi străinătate a proiectelor 
culturale. În consecinţă, numărul maxim de posturi 
se majorează la 14 poziţii, iar conducerea Studioului 
VIDEO ART urmează să revină unui director, numit 
prin ordin al MCPN, pe bază de concurs.

(urmare din pagina 4)

Metafizica a făcut ca prin conceptualizare să se 
obnubileze Unul absolut, Divinul, aducându-L pe acesta 
mai întâi în planul henologic al primordiumului Său, ca 
Intelect, apoi coborându-L în planul ontologic şi 
echivalându-L cu esenţa ce cuprinde în sine totalitatea 
elementelor, mai puţin materia, ce urma să fie echivalată cu 
natura.

Trinitatea dogmatică creştin-metafizică face din 
Dumnezeu o unitate triadică, în care Tatălui îi revine doar 
rolul  de creator al celorlalte două persoane, fiind însă 
limitat de acestea. Dar Unul este simplu. El nu este 
compus, ci este o medie armonică simplă a tuturor 
numerelor-monade, ruptă de legături (absolută) faţă de 
toate celelalte aflate în ceruri, în primordium. Pierzând ”din 
vedere” simplul, europeanul a renunţat la Unul-Bine. De 
atunci încolo, fără Bine, nimic nu a mai fost bun. 
Creştinismul metafizic a ajuns să fie o religie logocentrică, 
făcând uitată simplitatea originară în care arheii individuali 
sunt absorbiţi ca într-o mare moarte prin renunţare la sine, 
care înseamnă de fapt o mare viaţă, viaţa Unului însuşi.

Poetul se mişcă, la fel de uşor, atât în lume, la suprafaţa 
celor ce sunt, pe verticala Naturii, în voiajul său 
ascensional, cât şi în ceruri, în planul orizontal cuprins între 
cele două eschatii primordiale, ce au între ele Logosul. 

Mişcarea este firul roşu al poeticii sale. Căci dacă ceva 
se mişcă, atunci acel ceva trebuie să aibă un conţinut, să fie 
mişcare a ceva, a unei substanţe, a unei materii. Iar dacă se 
mişcă, înseamnă că trece de la o primă stare la o alta, 
ulterioară, obţinând astfel cunoaşterea. Poetul este un lucru 
natural, un om natural, având astfel un profil triadic: de 
substanţă(materie), viaţă(mişcare) şi intelect(cunoaştere). 
Poetul, în naturaleţea sa, locuieşte poetic în Natură ca fiu al 
Omului. El are conştiinţa faptului că este fiul lui 
Dumnezeu-Tatăl, prin intermediul Fiului.

Poetul european este preotul viitorului, noul Orfeu şi 
totodată un nou apostol, capabil prin gnosa sa poetică să 
cuprindă nu doar o dimensiune a Naturii, ci întregul 
acesteia, potrivit necesităţii arheului-concept ce se 
dezvăluie  din sine însuşi spre a se reîntoarce iarăşi la sine, 
prin unificarea continuă a conţinutului său.

Parcurgând în sens invers dialectica Naturii, faţă de 
filosof, adică de la preajmă la Unu, poetul-Dichter scrie 
după dictarea Cuvântului sacru, a Împăratului lumii, ceea 
ce îi este hărăzit de către Pronie, adică de către însuşi 
divinul Tată. Totul de la Unul-Dumnezeu vine, prin 
Logosul său, adică prin cunoaşterea Sa despre sine. Poetul 
dă glas acestui imperativ sacru în poeziile sale, apropiindu-
se asimptotic de Unu, printr-o nouă poezie orfică şi creştină 
totodată, a numărului şi armoniei reprezentând pietrele şi 
mortarul din care zidită este Biserica sufletelor..

Ionel BOSTAN
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ÎNCEPUT DE SECOL

În această parte de lume nu există 
nepotriviri.
Regele se-ntoarce de la vânătoare. 
Primul ministru cinează.
Eu am guturai.

Picioarele mele călcând pe zăpadă
lasă urme negre pe albul difuz
ca al unei fotografii de război 
în care toţi morţii sunt tineri.

Aerul în plămâni face să explodeze
bombe subacvatice şi propriu-mi trup
devenit o armă mortală
se aliniază la tendinţa globală 
de autodistrugere.

Dimineţile fericite s-au dus de-a dura
viaţa îmi scapă ca o minge magică
în lume sunt minus 38 de grade
şi-omătul rupe crengi plecate.

Dintr-un imens gheizer de gheaţă
se-aude neclar o vibraţie
ca zumzetul îndepărtat la bondarilor
se-aude bătaia prea repede-a arterelor
celor care trăiesc 
sub legea propriei prăbuşiri în neant.

Renii se târăsc prin zăpadă.
Pe şosele elanii sunt loviţi de maşini.
Egoismul 
creşte ca un zigot de rasă ameliorată.

Candidaţi la putere rânjesc
de pe câte-un afiş pe ziduri
de după colţ creditorii pândesc
aroma pâinii şi-a mierii
hoţii-şi întind tentacule reci
să-ţi fure inelul şi banii.

Acţionari investitori
oameni foarte bogaţi 
peste măsură de binevoitori
ne copleşesc cu o compasiune echivalentă
cu dorinţa noastră înăbuşită.

Păgubaşi şi falimentari
ghinionişti 
oameni cu ochi goi ca nişte cuiburi
mânaţi de turmele ceţii rătăcesc
pe drumuri ce duc nicăieri.

Mă gândesc la ei ca la arbori din păduri
unde sălbăticiuni nevinovate-şi află moartea
păduri pătrunse prea-ndeajuns 
de rădăcini trăgându-şi seva
din trupuri ce-au pierit fără urmă.

Cad dintr-odată zăpezi furioase
şi unduitoare hula mărilor
zbuciumate oceane atlantice
ne vor acoperi mai târziu
cu hohotul spumei albe sărutându-ne faţa 
în vacarmul plecărilor
spre paradisul unde ne vom trezi
pe ţărmurile resemnate-ale ţărilor pe care
am uitat cum ar trebui să le slujim.
din pricina vieţii obişnuite – de nesuportat –
şi-a constrângerilor ce ne scot din sărite. 

O, multe lucruri se petrec aici
şi dincolo de orizonturi cu bolţi insondabile
nepăsarea ne strânge de gât
cu ştreanguri împletite de incantaţia 
vremurilor când împărţeam
mai mult umbra decât lumina.

În lumea pe care-am creat-o
nu mai încăpem
unii de alţii.
Condamnaţi suntem

în neliniştea începutului de secol
cercul în care-am fost ferecaţi
eu şi cu tine
toţi
să nu-l părăsim niciodată.

TOAMNĂ CU SUFLETUL LA GURĂ

O după amiază năucitoare
în care liniştea străbate trupul
echilibrează mişcarea aerului – 
fior nesfârşit – 
efemerul îşi sapă sălaş 
sub coastele mele
mă duce dincolo de lumea brutală 
şi foarte frumoasă
ca pe o albină oarbă 
suflul de miere al salcâmului.

Un vânt străveziu spulberă 
grădinile verii
într-o arteziană de frunze.
Crizanteme şi cinerarii sângerând – 
odihnă de fulgi 
pe şoldurile pământului
prăvălit ca un zeu în putrefacţie.
Natura se cojeşte de viaţă.
Universul s-a pârguit până la ultima limită.

O piatră o rădăcină fluidă 
un gând hoinar
marchează ora la răscrucea 
nopţii şi a frigului – spaţiu umplut 
de ruinele sumbrului acord
dintre lumina solară a anotimpurilor
şi un ţipăt pierdut de pasăre.

Prietene
s-a terminat aşteptarea noastră-n grădină
vine vremea să deschidem ochii
într-un spaţiu pătrat şi gol
silit fiecare să-l urmeze 
pe celălalt prin întuneric:
tu – cu mâinile însângerate 
pe care încă plutesc 
penele şoimilor fulgerând cerul
înalţi punte între trecut şi viitor 
eu – prunc născut din scalda memoriei
pipăi adâncimea întunecată a trandafirului
până când întunericul 
se deschide şi se aprinde.

OCHII 

Deodată ochii văd totul:
lucrurile aşa cum sunt
iarba şi animalele
aerul vibrând deasupra şoselei
furia automobilelor.

Averse de oameni vulnerabili şi paşnici
vor îngriji mâine grădinile
vor rezolva probleme sociale
vor isca revoluţii printre nisipuri
în această parte a secolului
în care toţi ne iubim nemilos.

Deasupra capetelor flamuri pure
sau doar pielea noastră
sub care mărşăluim
până devenim unul aidoma celuilalt
legali şi distructivi.

Imagini ce se-ngrămădesc 
până la marginea din urmă
şi cea mai plăpândă 
din bolta respiraţiei mele.

Podul cel vechi peste care se spune că
au trecut vikingii romanii goţii
neîmblânziţi cu faţa spre vântoase
sunt toţi ca pe timpul istoriei
ca pe vremea legendei
şi-mi spun: mergi înainte
regăseşte-ţi filonul! 

La al patrulea stâlp
mă izbesc cu fruntea
rămân ameţită
ca şi când timpul spaţiul şi eu
ne-am fi ciocnit 
iar lovitura năprasnică
ne-a separat.

Caii nopţii îmi trec la trap prin carne
inima funcţionează 
la parametrii normali
livrez empatie sentimente cuvinte
eu mie însumi exploatator
muncindu-mi viaţa 

vorbesc cu toată gura
ignorând înşelătoare înţelegerile 
pe care semenii mei le fac între ei.

Ce mai aştept de la voi?
Ce mai aştept de la mine
acum când adun 
mai mult trecut decât viitor? 
Să merg mai departe 
să umblu cu grijă
să nu-mi frâng gâtul
nu mai pot da înapoi
deşi ştiu – pentru final 
sunt mai multe soluţii.

AURORA BOREALĂ

Ce clopot cu centrul inundat de lumină răsună
până la marginea eterică a împărăţiei 
lui Dumnezeu şi a oamenilor?
Ecouri strigă. Răspund ecouri
ca-ntr-o pădure cu arborii roşii
lăsând tot restul pentru spaţiu
spaţiu fragmentat de o tuşă de verde
verde ca un smârc în care se bălăcesc grauri.

Ce valuri se zbat deasupra globului şi ce lumină 
plutind ca apele ploii prin dioptriile aerului!
Noaptea-i pe cale de-a fi sorbită 
într-o casă de sticlă
un amfiteatru de flăcări cu limbi 
şuierând vechi farmece.

În zăpada scânteind în verde
argintat de lumină şi ondulare
captiv ca într-un cerc de fum 
un bătrân elan pe moarte.
Cu lacrima-ngheţată pe retină
despuiat de mândrie dar atât de frumos
încremenit în centrul fluxului boreal
neştiind că rana lui e mortală
elanul zace liniştit
cu coarnele-agăţate de ecoul pădurii. 

Cu frumuseţea ei lirică Aurora 
boreală – străluminată vrăjitoare – 
îi va lua sufletul în sălaşul ei 
să viseze muguri de brad.

Cu degetele minţii îi ating –  
târzie mângâiere –  
bolnave pleoape viscolite 
şi-n palma mea se zbate
grea inima-i bătrână 

nu vrea să se oprească din bătaie 
când în lume se crapă de ziuă
şi-a venit timpul 
să i se contopească trupul cu pământul
devenind parte dintr-un trup mai mare.

Eternitatea curge mai densă decât apa
mai densă decât sângele.
Stelele privesc fix alunecarea lumilor una într-alta.
Oasele leilor de marmură se prăbuşesc în adânc.
Istoria începe şi sfârşeşte-n întuneric.

DUMINICĂ ÎN PIAŢA DOMULUI

Din înălţimea domului alb
clopote de argint sună bilingv
răsună până departe-n afara oraşului
parcă ar întreba arborii frunzele tinere
şi oameni ce poartă 
pe chipuri măşti de mătase
despre călăreţii morţii care-au adus
asemeni unor cercuri concentrice-n apă
mesajul ruinelor în secolul nostru.

Cineva calcă pe propria-i umbră
altul de vinul somnului de-o mie de ani 
se îmbată
copacii îşi schimbă pielea
epiderma lor e în căutare de prieteni.

False bucurii false calcule
vor umple săptămâna de linişte.
Ca şi cum cineva ne-ar înmulţi
cu zero absolut
existenţa nu mai înseamnă nimic 
decât căderea secundelor.

E amiază.
Ca nişte bărci într-o mlaştină
dispar cuvintele umbrele
oamenii
îşi pierd sinele 
rămân doar gesturile surdomuţilor
şi-un cărăbuş 
prins într-un strop de răşină.
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desigur ar fi găsit o altă ieşire din haosul acestei morale 
ofensate. O noua „Turtucaie” s-a deschis sub ochii 
noştri, mai adâncă poate ca acea din 1916, căci în ea a 

 
încăput deodată întreg prestigiul unui neam.Ne-am 
simţit slăbiciunea în ultima clipă. Era prea târziu. 
Acum este timpul să fie puşi la treabă oameni de va-
loare, căci ori câte capitulări vom face nu vom putea 
scăpa de război. Dreptul de a trăi se cucereşte.

Sistemul fanariotic al recrutării elementelor din 
căsuţa noastră după sentimente sau devotamente să 
înceteze. Să ne deschidem orizonturi largi pentru a 
putea cuprinde de la înălţimea funcţiunii noastre pe 
toţi cei ce muncesc cu pricepere şi entuziasm. Prea 
lucrăm numai în camere închise unde ni se pare că 
suntem adăpostiţi de răspunderi, şi cu orizontul limitat 
de problemele restrânse a razei vizuale a câtorva ele-
mente ce ne obosesc adesea cu atenţiunile lor. Din 
aceste motive, în Instituţii ca şi în Comandamente, la 
orice schimbări ce se produc vezi răsărind aceleaşi 
figuri care se înlocuiesc unele pe altele ca într-un teatru 
de păpuşi. Acest fapt întreţine aceeaşi învechită 
mentalitate şi aceeaşi atmosferă în care nici un curent 
de aerisire nu se simte, în timp ce adevăratele energii 
sunt risipite la răspântii în atribuţiuni mărunte. Din 
locul de răspundere ce ocupăm, ochiul nostru nu le 
distinge, nefiind obişnuit cu culorile naturale. Este 
timpul să se facă dreptate şi adevăratelor valori.

Destinul Valorilor
Atmosfera unei conferinţe este ea însăşi o problemă 

de destin. Astfel, acum un veac, la conferinţa de 
deschidere a cursului său de la Universitatea din 
Berlin, Schopenhauer constată că sala nu era tocmai 
plină de auditori. Întrebat de un prieten care să fie 
cauza, el răspunde că întâmplarea a făcut ca în acelaşi 
timp să-şi deschidă cursul şi Hegel, care fiind un 
profesor mai vechi, a atras majoritatea studenţilor şi 
apoi adaugă mângâietor pesimistul filozof: „Adevărul 
fiind etern, difuzarea lui poate să mai aştepte”.

După cum vedeţi am venit pregătit sufleteşte pentru 
a înfrunta riscul oricărei eventualităţi în raporturile 
dintre conferenţiar şi auditori şi cunosc chiar răspunsul 
lui Karlyle de la sfârşitul conferinţei sale ca rector al 
universităţii din Edinburg: „N-aţi observat că publicul 
era împietrit de emoţie, de aceea nu m-a aplaudat.”

I. Originea problemei
Problema destinului a pătruns iarăşi în preocupările 

active ale omenirii. Resemnarea ce o adusese religia 
creştină nu mai mulţumeşte pe om. Pe câmpul de 
bătălie, ca şi în frământările sociale, el a văzut pe 
propovăduitorii lui Christos trecând cu uşurinţă dintr-
o tabără în alta şi invocând pe Dumnezeu pe planuri 
catastrofal opuse. Unde este deci adevărul? Va fi 
întrebarea care va încolţi curând în sufletul omenesc, în 
timp ce dintr-o parte sau alta solicitările vor fi tot mai 
atrăgătoare, propovăduitorii tot mai zgomotoşi.

Un filozof din antichitate, întrebat odată care este 
binele şi care este răul, a răspuns zâmbind pentru a 
arăta relativitatea criteriilor de determinare. Răul este 
atunci când altul râvneşte la nevasta mea, şi Binele este 
atunci când eu râvnesc la nevasta altuia. Ceea ce în 
materie socială s-ar putea traduce prin aceea că Binele 
este atunci când eu râvnesc la poziţia socială a cuiva şi 
Răul este atunci când altul râvneşte să-mi ocupe locul 
meu favorabil în structura socială a Statului. Asemenea 
cercetări filosofice vor fi dezorientat desigur şi mai 
mult pe omul doritor de lumină, de aceea lupta în 
rezolvarea problemelor de destin este foarte vie şi 
ameninţă deopotrivă, pe luptătorii din toate taberele 
căci este o lege a firii care ne spune că în rumeguşul 
lemnului găseşti adesea şi dinţii ferăstrăului.

Arena în care se petrece această dramă a destinului 
are ea însăşi un aspect tragic. Treptele ei nu sunt tocmai 
curate, iar orizonturile îi sunt închise de gestul uniform 
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Problemele ce se dezbat astăzi din care unii îşi fac o 
glorie, au constituit o muncă încordată şi perseverentă 
timp de un deceniu întreg, fără şovăire, fără întrerupere 
şi fără ezitare nici în faţa celor mai grele ameninţări.

Act de acuzare
Această lucrare vede cu întârziere lumina tiparului. 

Expusă public în sala Dalles (Bucureşti) la 14 Ianuarie 
1939, adică în mijlocul unor importante evenimente in-
terne, a avut dureroase urmări pentru conferenţiar şi i-
a fost interzisă apariţia sub tipar. Gazetele au fost pe 
loc cenzurate şi cercetările au început chiar de la 
sfârşitul conferinţei. Regimul trecut nu se împăca cu 
lumina adevărurilor. Cu această ocazie însă am 
remarcat cu durere multă şubrezenie morală. Camarazi 
de strânsă colaborare s-au dat grăbiţi la o parte iar alţii 
s-au transformat în acuzatori pentru a-şi păstra sau 
chiar îmbunătăţi posturile. Unul din ei a fost chiar 
recompensat. Nici Asociaţia Scriitorilor Militari, sub 
auspiciile căreia avusese loc conferinţa şi a cărui 
comitet fusese pus la curent anticipat cu cuprinsul, 
angajându-şi astfel răspunderea, nu a avut totuşi o 
atitudine cavalerească. Era deci fatal ca pe o astfel de 
structură morală Statul nostru să nu-şi poată clădi un 
viitor strălucit. Au fost desigur şi destule elemente de 
caracter. Acestea însă făceau parte din cohorta 
elementelor neutilizate. Din ungherul lor mi-au trimis 
totdeauna preţioase încurajări. A trecut de atunci atâta 
vreme. Surprizele politice şi militare au venit peste noi 
ca torentele scăpate din zăgazuri. Nu este momentul 

unui istoric al dramei ce am trăit, totuşi trebuie să se 
ştie din vreme că vinovaţii nu au nici un fel de 
circumstanţe atenuante. Toate evenimentele au fost 
prevăzute de mai înainte de numeroşi oameni politici şi 
militari. Eu însumi, din modestul meu loc, am sesizat 
Comandamentele Superioare prin raport scris, 
punându-le înainte, încă de acum 4 ani, problema de 
război ce am trăit-o în 1940.

Această problemă de strategie românească perfect 
încadrată în evenimentele militare europene nu a fost 
luată atunci în considerare. Lumina obositoare a 
recepţiilor de tot felul ca şi căldura ospeţelor şi 
discursurilor cu gesturi largi nu permiteau o 
aprofundare a problemelor. De aceea, când inamicul 
ne-a chemat în scenă, noi ne-am arătat complet 
surprinşi şi am recurs la soluţia cea mai simplă, căci 
simpliste ne fusese doar şi preocupările de până acum.

Când a capitulat Cehoslovacia scriam, între altele, 
sub titlul „Armate de pace”, că una din metodele de 
luptă a inamicilor noştri este şi aceea de a susţine în 
statul advers ascensiunea elementelor slabe şi 
înlăturarea sistematică a elementelor de caracter căci 
„Un pământ slab apărat este mai uşor de cucerit”. 
După această pregătire politico-socială operaţiunea 
militară are caracterul unei „Culegeri de fructe coapte” 
spunea un profesor de la Academia Militară Sovietică.

Adevărul a fost întărit de evenimente şi în Ţara 
noastră în timp ce zgomotul a numeroase ascensiuni 
surprinzătoare întreţineau o atmosfera greoaie, 
elementele bune duceau o viaţă dramatică. 
Mediocritatea totdeauna solidară a făcut zid în faţa 
acestor elemente, cocoţându-se fără jenă în locul lor. 
Prăbuşirea ei însă a fost groaznică şi este dureros de 
ruşinos cum au putut-o suporta, căci nu s-a auzit de 
nicăieri nici un foc de puşcă. „Armatele de pace” şi-au 
trecut astfel proba cea mai tristă a destinului lor. 
Asupritoare şi sfidătoare faţă de elementele dezarmate, 
apăsătoare asupra poporului prin greutatea 
cheltuielilor inutile, încărcate de onoruri obţinute cine 
ştie cum şi lustruite de strălucirea decoraţiilor şi 
uniformelor de toate culorile, trec la război umilite 
pragul tuturor capitulărilor. Ele se complac în 
compromisuri demoralizatoare. Aceasta era definiţia ce 
dădusem acelor armate. Astăzi, mă întreb cu îngrijorare 
unde vor mai fi trăind oare eroii lui Racine, care 

al crucilor de lemn ce străjuiesc uitatele morminte ale 
eroilor din război. Nu se putea deci ca într-un spaţiu 
astfel încadrat să lipsească cu desăvârşire atmosfera 
problemelor dezbătute pe fronturile de bătălie. Acolo 
omul era privit doar ca cifră aritmetică care putea trece 
prin cele 4 operaţiuni elementare dintr-o clipă într-alta. 
Cei însă care au reuşit să scape din acea împărăţie a 
morţii s-au încărcat de o mentalitate nouă cu probleme 
variate dintre care primul şir îl formau problemele 
destinului. Ca observatori pasionaţi ai evenimentelor, 
ei şi-au putut da seama că destinul omenesc putea fi 
influenţat prin o depărtare mai mare de zona 
periculoasă a traiectoriilor şi de o adaptare comodă în 
confortul vieţii din spatele frontului.

Pe de altă parte au putut remarca că jertfa 
sângeroasă a frontului de luptă nu a fost echitabil 
distribuită generaţiilor.

– Că teoreticienii războiului n-au ilustrat cu fapta 
credinţa lor.

– Că la posturile de comandă nu erau peste tot 
elemente pregătite care să poată stăpâni evenimentele. 
Şi, în fine, că după război în urma atâtor jertfe ei, spe-
rau să trăiască într-o lume purificată, ducând o viaţă 
materială şi morală mult îmbunătăţită.

– „În acest moment mie mi se pare că visez, va 
spune un camarad la demobilizare. În calea şi în faţa 
mea se deschide o poartă nouă, ferecată în aur ca în 
poveşti şi din acest purgatoriu, din acest foc curăţitor al 
războiului, păşesc cu încredere în mijlocul societăţii 
purificate, într-o lume ce se va arăta pătrunsă de mai 
multă dreptate, cinste şi moralitate, într-o lume nouă, 
într-o lume ideală”. Aceste speranţe, ca şi aceste 
elemente ale unui proces de judecată, a creat în sufletul 
luptătorului acea mentalitate deosebită care a scăpat cu 
desăvârşire puterii de percepţiune a celor din spatele 
frontului şi a conducătorilor în general. Din această 
cauză, la întoarcerea de pe front se vor forma două 
lumi catastrofal diferenţiate, nu atât prin vârstă, cât mai 
ales prin cuprinsul lor sufletesc diferit, căci luptătorii 
din linia I-a căpătase acolo şi o educaţie deosebită. Pe 
front, în faţa glonţului hotărârile se cereau repezi, viaţa 
demnă, atitudinile cavalereşti şi eroice. Nu încăpeau 
acolo soluţiuni de mijloc nici măsuri de compromis sau 
menajament. Destinul era neîndurător aşa cum ni-l 
prezintă antichitatea. Aşa s-a format în sufletul lor un 

simţ de demnitate şi dreptate rămas necunoscut încă 
celorlalţi. Era fructul educaţiei de pe front prin 
suferinţă şi jertfă.

Dincoace, o altă lume căreia nu i se putea 
suprapune filozofia frontului de luptă. Destinul ei era 
milostiv. Codaşii frontului se cocoţase în ierarhie. Ei nu 
avusese răni care să-i ţie prin spitale sau să-i facă 
improprii serviciului la stat şi printr-o manevră simplă 
cu vechi metode cunoscute s-au aşezat în posturile de 
răspundere. O statistică aproximativă ne arată că între 
elementele de conducere de după război, în toate 
ramurile de activitate, luptătorul adevărat s-a găsit 
totdeauna în minoritate, dacă nu cu desăvârşire 
înlăturat. Astfel, morala zonei interioare care 
predomina la sfârşitul războiului va fi de aici înainte 
hotărâtoare de destin contrariind grav mentalitatea şi 
speranţele luptătorului. Aceasta este cauza conflictului 
dintre generaţii şi originea noilor discuţiuni filozofice 
în problema destinului.

Întorşi la vetre, amărăciunea acestor elemente a fost 
împărtăşită peste tot, astfel că şi copiii de după război 
au luat cunoştinţă de această tragedie a luptătorului, de 
ofensa mutilaţilor, de nesocotirea drepturilor orfanilor 
şi văduvelor de război. În jurul lor rândurile se vor 
strânge şi vor creşte mereu cu fiecare naştere nouă, iar 
în ţările unde a fost bine utilizat şi condus, tineretul a 
reuşit să întroneze morala războiului pe treptele de 
răspundere ale Statului. Acest proces social atât de grav 
ar fi putut fi înlăturat printr-o chibzuită conducere care 
să fi chemat la o justă colaborare şi tineretul de care se 
servise pe câmpul de luptă ca element de jertfă. În loc 
însă, de a împlini acest deziderat impus de noua 
structură a statelor, conducătorii au înlăturat tineretul 
ca nepregătit şi au completat locurile cu pensionarii 
carierelor sfârşite sau cu înlăturaţii rândurilor dubioase 
care-şi manifestau zgomotos partidelor devotamentul 
lor fariseic. Astfel, profeţii celor mai drepte revendicări, 
spunea Machiavelli, vor trebui să sufere încă multă 
vreme loviturile destinului, atât timp cât cererile lor nu 
vor avea la bază decât adevărul şi dreptatea.

II. Filozofia destinului
Îngrădită în domeniul realităţilor problema 

destinului va începe să se dezvolte pe teren ideologic. 
Vechile Hrisoave încep să fie cercetate. Misticismul 
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O lecţie de viaţă – trăirea valorilor
Autorul acestor însemnări pline de amărăciunea unei experienţe comunitare la limită, Maior C. M. 

Sandovici, exprimă fidel starea de lucruri imediat post-belică, vorbind despre valoare, fără a ocoli destinul 
acesteia, fapt ce era mai mult decât o necesitate. Nimic mai controversat în momentul schimbării valorilor 
decât destinul acesteia, destin argumentat de seria impresionantă a oamenilor de valoare, înlăturaţi de 
comandamente sociale provizorii, de instituţii „fantomă?, pe care războiul le-a malformat, lipsindu-le de 
funcţionalitatea iniţială şi care, cum spune autorul: „într-o chimie social-militară previzibilă, a dus la ceea ce 
numim astăzi homo sovieticus, unde coeficientul uman a fost ignorat şi unde „primenirea elementelor? s-a 
făcut pe seama coerciţiei dictatului crimei?. Această parazitare a societăţii româneşti a început o moarte 
lentă, în care „culisele prin compromitere şi defăimare? exprimau de fapt coruperea conducerii vieţii sociale.

Cătălin BORDEIANU
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epoci conducerea politică şi militară nu s-a găsit în 
mâna unor conducători corespunzători.

Popoarele au trecut pragul diferitelor vremi având 
la conducere elemente cu veche concepţie care nu au 
putut sesiza procesul de evoluţie al destinului. Părerea 
aceasta nu este izolată: „Oameni mici la suflet”, va 
spune un autor german, pe umerii cărora întâmplarea a 
aşezat responsabilitatea de a conduce instituţii, au voit 
o întoarcere îndărăt încercând să oprească evoluţia 
istorică, pretinzând că prin aceasta lumea va fi salvată. 
Asemenea, Harold Laski, profesor la Universitatea din 
Londra, ca şi profesorul Mosca de la Roma, ca şi 
filosoful rus Berdiaev sunt de aceeaşi părere şi susţin 
de mult că popoarele trebuie să-şi schimbe din când în 
când pe cei chemaţi să guverneze ca o verificare a 
raporturilor lor morale faţă de evoluţia istorică a 
naţiilor. Când acest deziderat nu este împlinit printr-o 
primenire normală a elementelor, sever selecţionate din 
izvorul nesecat al naţiei, forţe din afară sunt atrase în 
problemele interne, ca descălicările de ţară, invaziile, 
revoluţiile etc.

I. – Invaziile militare suprapun peste popoare o 
clasă nouă de conducere. Noi am suferit în cursul 
veacurilor astfel de influenţe între care cea mai 
favorabilă a fost influenţa slavă care nu a înlăturat pe 
urmaşii vechilor legionari romani şi nici nu s-a 
suprapus ci s-a contopit pe aceeaşi treaptă de 
colaborare într-o conducere armonioasă.

Invazia turcească însă, a suprapus peste noi o clasă 
de conducători cu totul străină de mentalitatea şi 
structura naţională a poporului, paşalele aduse din 
pustiurile Asiei şi fanarioţii aduşi din Bizanţ. Unii 
aveau să ne înfrângă spiritul de demnitate; iar alţii 
aveau să ne pervertească caracterele. Veacurile de 
supuşenie sub acel regim căutau să şteargă atitudinile 
de demnitate cetăţenească ale epocilor noastre de glorie 
şi să facă din noi un popor de sclavi cu voinţa înfrântă 
cu spiritul de bărbăţie anihilat cu orizontul gândirii 
limitat. Slugi plecate unei conduceri de care ne 
depărtau aspiraţiile cele mai elementare ale naţiei şi 
demnitatea cea mai umilă a creaturii umane, căci 
aveam atunci o elită coborâtoare din aventuri ori 
aşezată peste un popor coborâtor din cuceritori, turei 
umane, căci aveam atunci o elită coborâtoare din 
aventurieri aşezată peste un popor coborâtor din cuceritori. 

Aceste prelungite stări de lucruri vor prilejui 
profesorilor unguri cele mai neîntemeiate ofense şi 
interpretarea eronată a colonizării romane prin tot ce a 
avut Roma mai umil pe întinsele cotropite ţări. Noi am 
dovedit însă pe câmpul de luptă netemeinicia 
afirmaţiunilor lor şi când nevoia o va impune vom face 
din nou dovada certificatelor noastre.

II. – Un alt prilej de transformare l-au constituit 
revoluţiile care greşit au fost atribuite straturilor sociale 
adânci. Ele au pornit totdeauna de la suprafaţă. Abuzul 
autorităţii a fost prima cauză, de aceea primul atac a 
fost îndreptat contra ei, scontându-se adesea sângeros 
toate poliţele celor mai vechi suferinţe. Sângele unei 
generaţii trebuie să compenseze nedreptăţile a zeci şi 
sute de ani, de aceea în Rusia, crima nu va lua sfârşit 
până ce sufletele chinuite ale deportaţilor şi ale 
adâncurilor umede nu vor căpăta odihna tuturor 
veacurilor de opresiune.

III. – În epoca noastră a mai apărut încă un mijloc de 
conducere. INFILTRAŢIUNEA.

Pentru ca să cucereşti astăzi un stat nu-i nevoie să-l 
ataci şi să-i faci război. Lupta nu trebuie dusă contra po-
poarelor de care în definitiv ai nevoie ca element de pro-
ducţie, ci duci lupta contra elementelor lui 
proeminente, fie că sunt sau nu încă în posturile de 
răspundere. Acest atac nu se duce făţiş, ci în culise prin 
compromitere şi defăimare când nu şi le poate apropia 
prin corupere. Înlăturând pe rând aceste elemente 
prezente şi viitoare la conducere, locurile goale caută să 
fie umplute cu elemente favorabile sau incapabile, 
servile în timp de pace, uşor de exploatat şi înfrânt în 
vremuri grele.

După această diabolică minare a statului cucerirea 
maselor şi a întinderilor nu va mai fi decât o acţiune de 
culegere a fructelor coapte, spune undeva strategia 
modernă rusă. Dvs. cercetaţi cu atenţiune evenimentele 
politice din Manciuria, China, Spania şi alte state şi vă 
veţi convinge că acolo generaţii întregi de conducători 
au fost distruse prin acest sistem ca apoi cu forţe 
neînsemnate să se procedeze la cuceriri teritoriale.

 Acesta este calul Troian moderm pe care popoarele îl hră-
nesc din propria lor inconştienţă. 

(va urma)

câmpului de luptă îşi rezema filozofia destinului de 
vechile credinţe, în timp ce oportunismul cum am 
putea numi concepţia vieţii din spatele frontului, îşi 
sprijinea filozofia, sau mai bine zis lipsa de filozofie pe 
un materialism feroce şi pe o etică dacă se poate spune 
aşa a instinctelor primare. De aceea, nu puţini au fost 
aceia care, în loc să se pregătească să moară pe 
pământul românesc au fugit peste hotare în stepele 
Rusiei sau în confortul apusean pentru a-şi salva 
măruntele lor fiinţe ca după război să le poată înfrupta 
din belşugul victoriei.

În şcolile filozofice ale trecutelor veacuri, cercetările 
ştiinţei s-au oprit mai îndelung asupra vieţii din afară. 
Natura era obiectul cercetărilor. Filozofia lui Socrate cu 
chemarea pe drumurile psihologiei n-a avut suficient 
răsunet de orientare. Omul vroia să trăiască şi pentru 
aceasta nu era suficientă o contemplare lăuntrică, el 
trebuia să cucerească natura şi să-şi apropie forţele ei 
supunându-le sau supunându-se lor. De aceea, vom 
găsi zeificate elementele naturii care depăşeau puterile 
de stăpânire ale omului.

În îndepărtatele timpuri ale brahmanismului 
indian, elefantul este privit ca zeu, în Egipt, crocodilul, 
în Europa pe alocuri ursul sau vulturul. Emblemele de 
astăzi ale diferitelor state confirmă vechile lor credinţe. 
Privind cu spaimă aceşti zei, contra cărora braţele de-
zarmate nu aveau nici un efect, omul primitiv îşi 
atribuia lor destinul. Această frică primară va intra în 
oasele omului şi nu va mai putea fi scoasă niciodată. 
Cultura, educaţia şi civilizaţia o vor atenua pe aici pe 
colea, în general însă ea se va manifesta tiranic în toate 
acţiunile sociale făcând din om adesea o biată fiinţă 
fără convingeri şi fără atitudini.

Mai târziu vom intra în epoca Destinului Mitologic 
acel al voinţei nestrămutate a zeilor care hotărăsc pasul 
soartei omeneşti. Din această concepţie se va naşte 
tragedia antică neîntrecută prin frumuseţea şi ţinuta ei, 
şi în care, pe întunericul celor mai naive superstiţii, se 
va broda cu măiestrie ideea de infinit, şi cele mai 
delicate nuanţe ale sensibilităţii umane.

În epoca Destinului Filozofic, Heriode, poetul grec al 
Theogoniei susţine că destinul este fiul întunericului şi 
legea care rezultă în mod fatal din angrenajul rosturilor 
tuturor lucrurilor. Pitagora credea în existenţa unui 
suflet, superior orientator al mişcărilor, în care se 

împleteşte viaţa fiinţelor trecătoare cu resturile materiei 
eterne, de aceea el numeşte destinul raţiunea lucrurilor, 
în timp ce Plutarh spunea că destinul este fiul şi 
cuvântul providenţei care caută să armonizeze nevoile 
vieţii cu raţiunea de a fi a lucrurilor.

Filozofia modernă nu adaugă în problema 
destinului noţiuni radical deosebite de filozofie antică. 
Astfel:

1) Filozoful german Herder, care trăieşte către 
sfârşitul veacului al XVIII-lea, susţinea că destinul este 
opera elementelor exterioare şi numai o infimă 
contribuţie a providenţei şi raţiunii.

2) Italianul Vico de la Neapole este de părere 
contrarie, anume că destinul omenesc este produsul 
ideilor mari şi omul are deplină libertate să-şi deschidă 
singur drumurile.

3) Fatalismul pretinde că este singurul sistem 
filozofic care explică totul fără să fie în conflict nici cu 
ştiinţa nici cu raţiunea.

„Toate lucrurile şi fiinţele au destinul lor bine 
definit în Univers, de la astrele imense până la pietrele 
mărunte şi până la nisipul mărilor care se rostogoleşte 
pe plajele noastre prin mişcarea eternă a valurilor”, va 
spume Conta în filozofia lui.

Francois Dima reînvie filozofia lui Pitagora 
atribuind mişcării creaţia destinului. „Totul curge” 
spusese doar şi Heraclit. La originea tuturor lucrurilor 
găsim o forţă, după cum la originea oricărei forţe găsim 
o idee. Şi, în fine, o altă părere o găsim în lucrarea de 
curând apărută a profesorului ungur Iuliu Korniş de la 
Universitatea din Budapesta. Profesorul crede ca şi 
Pitagora, într-o conducere superioară a destinului – 
dacă Napoleon ar fi fost ucis la asediul Toulousului, 
spune profesorul, destinul social al Franţei ar fi rămas 
acelaşi. S-ar fi găsit desigur de îndată un altul care să-i 
ia locul, căci natura îşi are rezervele ei, iar individul nu-
i decât un instrument al marilor prefaceri. O 
completare şi împlinire organică socială are aceleaşi 
aspecte şi urmează aceloraşi legi ca şi o completare 
celulară în organismul fizic.

Urmează apoi evoluţionismul lui Bergson, 
misticismul lui Berdiaev, naturalismul lui Carell şi alte 
teorii moderne toate strâns legate între ele care 
recunosc în cele din urmă o parte din mister şi de 
conducere superioară în problemele destinului uman. 

Peste aceste cercetări ale raţiunii s-au suprapus apoi 
tainele credinţei creştine.

Destinul Teologic al credinţei va aduce însă o 
schimbare a structurii sufleteşti. Destinul poate fi rău 
sau bun după voinţa lui Dumnezeu, dar această voinţă 
se aplică cu dreptate pedepsind pe cei răi şi ajutând pe 
cei buni, de unde rezultă că omul poate să-şi croiască o 
soartă mai bună prin îndeplinirea legilor morale ale 
eticii creştine. Această concepţie filozofică creştină are 
rădăcinii adânci în filozofia antică Indo-Europeană.

Iată cum a grăit Zaratustra: – „Scoală tu, caută-ţi 
gloria, învinge pe inamicii tăi şi întinde-ţi hotarele. Eu 
îţi asigur pierderea lor, tu fii doar un instrument.”

Şi Iudaismul vechi are această filozofie pe care o 
întâlnim în promisiunea făcută de Dumnezeu lui 
Abraham pentru sacrificiile sale: „Voiu umple 
pământul cu numele tău şi progenitura ta va fi mai 
numeroasă decât stelele cerului şi decât nisipul mărei.”

Rezumând concepţia filozofică asupra destinului 
desprindem două sisteme de gândire:

1) Acel al armoniei prestabile şi al cauzelor 
eventuale în care destinul omului este în mâna unor 
forţe superioare.

2) Acel al libertăţii individuale în care destinul este 
opera voinţei omului şi rezultă din lupta sa cu 
elementele naturii sau ale grupărilor sociale.

Contopind aceste două concluziuni ale gândirii 
filozofice am putea scoate o a treia idee. După cum 
materia, datorită proprietăţilor ei fizice, pusă în 
condiţiuni anumite, este sortită unor rezultate bine de-
finite, tot aşa şi omul conform înzestrării sale naturale 
şi a pregătirii sale tehnice pus în condiţiuni de anumit 
mediu va avea o soartă determinată de procesul de 
realiţiuni dintre aceste elemente. Ceea ce numim liber 
arbitru în materie de destin nu ar fi deci altceva decât 

 
intensitatea mai mare sau mai mică a coeficientului
uman, care tinde să schimbe echilibrul de forţe în acel 
proces de relaţiuni. Deci, o forţă superioară ar interveni 
aici numai pentru dotarea elementului uman cu 
anumite calităţi fizice şi sufleteşti, care dezvoltate prin 
cultură şi educaţie ar constitui personalitatea omului şi 
deci singura chezăşie de destin. Este drept însă, că acest 
proces de relaţiuni mai suferă şi o serie de influenţe din 
afară. Astfel, depărtarea soarelui de emisfera noastră 
prilejuieşte căderea frunzelor şi o stare sufletească 

melancolică în care se împletesc regretele cu amintirile 
într-un şirag colorat de suspine. Anumite radiaţiuni ale 
astrelor, ca de exemplu razele Millikan, provoacă 
variate tulburări patologice, atacând structura atomică 
a organismului şi periclitând echilibrul intern. Cazul a 
fost experimentat în 1937 la Paris. Poate aşa se explică 
unele transformări ale oamenilor. Din oameni 
cumsecade, îndată ce fac ascensiuni sportive, politice 
sau sociale şi se apropie astfel de acele raze, se 
transformă subit şi simţi deodată din actele lor că nu 
mai sunt aceiaşi oameni. Din aceste motive, cred că 
oamenii preocupaţi de aceste ascensiuni, ar trebui 
cercetaţi mai întâi din punctul de vedere al raporturilor 
lor cu influenţele exercitate de razele Millikan. Ştiinţa 
astro-umană ar căpăta astfel un rost social.

În, procesele fizice şi chimice influenţele sunt foarte 
importante. Domnul doctor Câmpeanu a susţinut de 
curând de la această tribună că microbii sunt hotărâtori 
de destin social. Durata epocii lui Pericle a fost scurtată 
de o epidemie de ciumă, care a distrus aproape trei 
sferturi din populaţia Atenei. Tot microbii au distrus pe 
Alexandru cel Mare, pe Mareşalul Lautrec, care 
asediase Neapole, pe Lenin şi pe alţii. Vă închipuiţi ce 
admirabilă operă socială ar putea face microbii aceştia, 
în unele cazuri, dacă ar lucra şi cu puţină inteligenţă.

Mai sunt apoi numeroase influenţe ale mediului 
geografic, geologic, social şi politic –internaţional, care 
pot amplifica sau tempera anumite predispoziţiuni 
naturale ale individului şi popoarelor. Cu o astfel de 
concepţie asupra destinului, desigur că popoarele pot 
găsi posibilităţi de îndreptare pe drumul adevăratului 
lor destin, cu o condiţie însă ca acest coeficient uman de 
rezistenţă şi de luptă în citatul proces de relaţiuni să fie 
de maximă intensitate. Acest deziderat nu poate fi însă 
întrunit decât de elementele umane cele mai bine în-
zestrate. Aici se pune deci problema valorilor şi aici 
începe destinul lor.

III. Procesul de primenire a elementelor
Într-o lucrare apărută acum vreo patru ani, despre 

 Determinarea Valorilor, ca şi în conferinţa ce am ţinutaici 
anul trecut despre Dinamica Valorilor, precum şi cu alte 
numeroase prilejuri în presă sau lucrări publicate, am 
susţinut cu tărie că toate dezastrele suferite de popoare 
se datoresc în majoritatea cazurilor faptului că în acele 
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aureolaţi de ceva neînţeles 
în veşmintele lor foşnitoare
în neverosimile nopţi de vară
când flori de tei cad pe creştet cu zgomotul
unui mic foc de pistolet

scriu pe o coală de apă
cu o gânganie chitinoasă
dacă nu acum, când să se întâmple potopul
oamenii stau la coadă să înfigă fiecare
un cui, să dea un pumn, să muşte
să vadă dacă tresare, dacă vorbeşte
viitorul
sună disperat

pe tăvi de argint vin anii celor fericiţi
la ospăţul celest
ei pot să facă să tacă pământul
pentru un vers ce ticăie-n creier
prin fumul de fier, prin aerul calcaros – 
cartea arde pe măsură ce o citesc
 
implor fiece lucru-ntâlnit 
noaptea poemului e o secundă
din cele şapte zile de ploi 
cu moartea mai statornică decât noi

calc pe garoafe strivite de cei fericiţi
biciuiţi-mă dacă sunt lumină şi nu luminez
dacă sunt întuneric şi nu vă orbesc

vine ora când intră în scenă
pictorul orb, compozitorul surd, poetul nebun
cu cheia fericirii de gât
deşi uşa e veşnic deschisă
să intre sângele din  abator
unde bărbaţi şi femei în costume strălucitoare
taie şi spânzură foamea nemuritoare

cei fericiţi înghit pastile de frumuseţe, curaj, noroc
ei stau pe loc şi lumea se-nvârte-n jurul lor
spre aceeaşi destinaţie

cei fericiţi nu simt frigul
 vremea se face după voia lor
ei nu cară saci, canistre, butoaie, ci doar medalii
la proba de fericire absolută
îşi procură boli rare, chinuri exotice
pentru plăcerea de-a fi
mai vii în moarte decât în viaţă

oamenii fericiţi sunt invenţia celor ce nu au curaj
să jupoaie, să jumulească, să tranşeze 
până la ultima consecinţă viaţa
dintre ruinele exorbitante
moartea ridică un fanion

răsfoiesc o pasăre zbor cu zbor
tainele ei au fost odată tainele mele
când nu exista loc pentru a muri
ci doar două inimi ca două imperii
moartea mă priveşte în ochi şi strigă:
intră odată în mine!...

III

În limuzinele întunecate, prin lentilele fumurii
cei fericiţi văd lumea-n crepuscul
ei declanşează ierni gigantice, crize astrale
cu mâinile înfundate adânc în alveolele pulmonare
ale socotitorilor de stele căzând la punct fix
înfiorând chiar moartea

vara îşi înfig dinţii în valul sărat
ling peştii, înghit meduze
sunt înghiţiţi şi ei mai apoi
moartea nu face discriminări

cei fericiţi tânjesc să fie aidoma celorlalţi
să îmbrace silabe de cânepă
direct pe pielea gelatinoasă
sărind ca un iepure, ca o broască
sine ira et studio

viaţa merge cu paşi uriaşi
eu cu pas de furnică
urc treptele de ceară pe care şi-au pus sigiliul
fericiţii dinaintea mea
urc fără grabă
cu torţa olimpică a morţii

i-am văzut pe cei fericiţi
captivi în agonia orgasmică
pe ultima turnantă ruleta se-nţepeneşte
vântul trece pierzându-şi dinţii 

iertaţi fie cei fericiţi
cu aerul lor aiurit
punând orice eroare făptuită
pe seama imprudenţei de a trăi
din epava putrezită ce sunt
curg perle ciugulite de păsări
femeie şi doar atât

pe masă, paharele se îmbată şi plâng
luându-mi de la gură bucata otrăvită
pentru care moartea atât a trudit
lacrima cade-n farfurie ca un proiectil

fericirea e inuman de scumpă
moartea îşi taie o porţie
din mine, din tine, pofticioasă din fire
în valea plângerii se ridică un munte

cu douăzeci de etaje

cei fericiţi nu ştiu să ţină în mână
o cazma, o lopată, o bormaşină
mâinile lor glasate doar tastează 
veselia inconştientă, baluri de caritate
în funcţie de viteza de propagare a durerii

ei perforează blindajele cu privirea 
pot vitrifica un nesăbuit
ce le-a tăiat calea
în ţara ce plânge şi când râde
şi prinde stelele căzătoare 
venind din viitor

trec prin vama tristeţii
lumea mă va uita sau va ţine minte 
când m-am împiedicat de prima treaptă
a eşafodului spălat cu lacrimi asigurate de sponsor

cei fericiţi sunt mai singuri decât secunda
născută pentru a muri şi a învia exasperant
dar cine să le ia locul
la excentricele gale şi curse
dintre roţi, crose, elice 
scot păsări mirosind a divinitate... 

IV

Mi-e dor de vremea când
dărâmam copaci cu privirea
când fericirea era la primii paşi
şi moartea o învăţa să meargă copăcel

sunt fericită ca floarea 
pe care eşti gata să o rupi
din pomul în flăcări stins cu o flacără

deschid balul celor ce vor muri mâine
cerul a contribuit
cu un spadasin, cu un arcaş de lumină

moartea întoarce capul după mine
ca floarea soarelui

nici chiar cei mai fericiţi nu o pot corupe
ea, cea mai dreaptă dintre drepţii
Sodomei şi Gomorei
dezlegându-i şarada
noi îi suntem scopul în viaţă

va fi iar noapte, va fi iar zi
păsările vor veni ciugulind
provizia îngerească din fiece casă
uriaşul în cârje va plânge
pe umărul prostituatei desfigurate de pitbull
sub copacii cu limbile despicate

de trilurile de cupru, oţel, wolfram
pământul ne înghite pe toţi şi îi prieşte

zilnic dau proba la fericire
nimic nu doare mai mult decât izbânda ei
trec prin flăcările mulţimii
oraşul îşi deschide larg braţele
cu o crizantemă pe ţeava de tun
fericit cel ce s-a lepădat de sine

scriu de la capăt naşterea, dragostea, moartea
o filă pluteşte
dar pământul nu o primeşte
nimeni nu o citeşte
nici măcar fericiţii exasperaţi de propria lor fericire

şi eu am fost uneori fericită 
i-am iubit uneori
fericită între fericiţi – 
o vrabie albă cu ochi de vultur şi gheare de leu
dansând în palatele plutitoare
ale unei lacrimi fierbinţi 
cu o floare în dinţi
şi un cuţit înfipt în spinare...

TRUPUL DE PROBĂ

Dimineaţa, în soarele neînceput
în aerul încă nerespirat
cu întuneric pe pleoape
trupul tău
prin porii căruia curg
spaimele trezirii
prin care mişună lighioane
trupul de probă
prin care universul experimentează
suferinţa umană
va fi muşcat, spurcat, defăimat
ziua întreagă
va veni şi cel care
va scuipa înjurătura lui preferată
arde-te-ar Spica (steaua norocului)
dar tu atunci, mort fiind
nu vei ştii, fericit…

trupul tău sinonim cu păcatul
desprinderii de himere
topindu-mi-se sub piele
mai adevărat decât adevărul

stăm pe veranda noastră de oase
ciocnind pentru împăcare
cu bufniţa albă pe umăr
pedepsită de orbi
să rămână-nţeleaptă
exersând existenţa

OAMENI FERICIŢI
I

I-am văzut pe acei oameni fericiţi
mergând nepăsători în noapte
fluierau, fredonau, aruncând spre cer
bancnote argintii, mătăsoase
aureolaţi de jetul şampaniei vaporoase
duhnind a glorie şi a moarte

i-am auzit cosind iarba cerului
coasa lucea ca luna
să tac, ori să le ies în întâmpinare 
cu iubire şi sare
cu sângele zbătându-se ca un peşte
viaţa strigă, moartea scrâşneşte

scriu pe hârtia cu colţi de elefant
primăvara înaintează 
făcându-i să înflorească şi mai mult
pe cei înfloritori
deasupra lor umbra se luminează
ei rezolvă ecuaţia de corecţie a fericirii
la viteza absolută
moartea îşi face provizii, mereu precaută

i-am văzut pe acei oameni fericiţi
lustruindu-şi trofeele
prea mari într-o lume prea mică
umplută fără voia ei
cu apă, aer, lumină 
cu obiecte conţinând timp

ei aprind la roşu gheţurile polare
grăbesc aşteptarea zadarnică
libertatea mea, o iubire barbară
nimeni nu e liber, nici soarele
moartea mă iartă, ei nu

unde se termină fericirea începe lumea
ce cumpără pâine, salam, ţigări
veselia ei sinistră negociază 
resturi regurgitate de planete damnate
marea – un monstru în propria-i plasă

i-am văzut pe acei fericiţi pe mal
împărţind gloanţe de aur prietenilor
ei au darul de-a sfâşia estetic
cerul cade-n bucăţi fără a fi pedepsit 
precum uraganele
desfiinţând tot fără a pretinde nimic

scriu sub bolta unui cântec de şobolan
plouă în purgatoriu 
peste un înger şi un diavol îmbrăţişaţi
sub ploaia de pietre
fiindcă iubirea e şi durere

strigătul de izbândă al celor fericiţi e un geamăt
în ghetoul lor superînstelat
cu semnele luptelor din somnul demonic
paloarea cadaverică denunţă
sacre autotorturi
heraldica poemului exanghinat

ei împachetează lumea şi ne-o trimit ramburs
izbindu-ne de turnurile de încercare
de primării, de spitale
unde morţii îşi continuă viaţa de apoi

i-am văzut pe cei fericiţi
când îţi luau mâna luau totul
cu un ochi de rubin, un altul de cobalt
în asfaltul fierbinte lăsând un blacheu
de copită sacerdotală
pe zid conturul unui schelet fumegând

noaptea se teme uneori pentru ei
cutreierându-le carnea, oasele cristaline
luna se ridică pe vârfuri 
să vadă parada lunaticilor goi 
pe un fir subţire
lumea e un măr în gură de şarpe 

scriu la cap de linie
beau ploaia din palma unui cerşetor
ziua intră la semnal
pe un peron soldatul cu raniţă
deschide scrisoarea cu lanul carbonizat
o mamă alăptează un copil şi un câine 
fiecăruia dând mai nimic din nimic

cei fericiţi ne obligă la replici
alimentându-ne superstiţiile
inimile, în vrafuri pe biroul somptuos
sunt aprobate, ştampilate
apoi puse pe foc să încălzească sala
profesorului cu barbişon ţinând cursul de spiritologie

cei fericiţi nu cer nimic, nu se roagă
primind de la sine orice fără jerfa zadarnică
fără îndoiala sacrificatorului
al cărui venin din cupă
poate face nemuritor poemul din tomberon

şi ei plâng uneori
fericirea e obositoare
fericirea doare inspirându-i permanent şi profund
aerul cu diamante...

II

I-am văzut pe acei oameni fericiţi

Victoria Milescu
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unde să mai găsesc un altul atât
de bun şi de prost
printre atâtea trupuri care moarte fiind
se tem şi mai mult de moarte

dimineaţa, în zori
te arăţi gol în faţa crucilor
strigi soarelui
şi răspunde luna ca un lup
cine te apără mai bine, apa sau focul
cui mă vinzi şi cui mă dăruieşti?
cu pastă de perle te vopseşti
pentru războiul sexelor

trupul tău – neputinţa cerului
de-a merge-n picioare prin glod
neputinţa glodului de-a prolifera
fără să-şi mistuie progeniturile

trupul tău căruia-i găseşti
atâtea hibe-n splendori
el, care ţi-a greşit de o mie de ori
prin labirintul cu litere palatine
plângând în urma unui poem cerşetor

el este îndelung-răbdător
organele-i cântă Oda bucuriei
ochii îi ies din orbite
ca doi trandafiri uriaşi

cum să-te dobor dacă stai în genunchi
cu mâna la ochi
să nu orbească trecutul prezent
politically corect
costând enorm, valorând mai nimic

uneori îţi pierzi o mână, un picior
mimând nenorocul, orfan şi el
te-nchizi în viermele crisalidei
te deschizi celor ce te preamăresc
să cazi mai uşor în plasa unui mic visător

gândul se-mpiedică-n simţuri
ele înşală, noi le-nşelăm
să-ţi merit orice greşeală
mă sprijin de vânt, mă agăţ de apă
numai o inimă ce n-a bătut niciodată
mai poate găsi altă inimă sinucigaşă
să vină cu capul pe scut
în ziua lăcustei, în ziua bivolului

viaţa a venit din curiozitate
pe strada ta
într-o călătorie de probă
călărind un trup secetos
de ce cânţi dacă niciun cântec
nu te ştie pe dinafară

exersând pocăinţa
o mână e rece, iar cealaltă caldă încă

tu strigi şi strici lumea cuvintelor
în ţara poemelor călduţe
spun criticii cu mânuţe la tâmplele putrezite
colectând lacrimi într-o cutie

în fiecare zi îţi tai un deget
îţi aprinzi părul -
torţă prin intestinele putride
viaţa verifică siguranţele, patinează
pe gheaţa gheenei
cu sens interzis

lasă-i zilei de mâine bucuria întâmpinării
morţii cu pâine şi sare
în catedralele clătinându-se
pe ţeasta morţilor
iartă aerul implicându-se curajos
în strategia modificării planetei
pentru sprintul final

încet, fără durere
îţi cad unghiile…
să facem ca mâine să nu mai vină
pământul se clatină
sub greutatea furnicilor
încetineşte printre visurile
ce-i depăşesc jurisdicţia
a muri sau a scrie poeme…

cu mâinile
până la cot
în carnea cuvântului
neajutorat, răvăşit
tristeţea se lăfăie pe chipul
celor cu adevărata putere
ce storc soarele până la ultima licărire

viaţa te ademeneşte, te îmbrânceşte
în prăpastia celor atinşi
de iubirea congenitală

trupul tău de statura
meteoritului rătăcit
întorcându-se de unde-a venit
cu mâl pe buze
disputat de vânzători de sticleţi
aerul trecând prin ei
iese palid, stângaci

nu poţi fi invidios pe moarte
pe pasărea ce cântă mai luminos
când lumina se luminează
drumul pleacă la drum

eu stau şi drumul merge
trece prin miezul pământului
viermii îmi numără perii din cap
creşterea solzilor
ce-i lipseşte perfecţiunii să fie intactă
e încă în tine

un trup numai astăzi, acum
să ude moartea la rădăcină
să crească mai viguroasă
raclelor le-au crescut plete şi barbă
crucile înfloresc
calc pe aripa rece a unui zbor
îndrăznesc să nu mor
de faţă cu moartea

am auzit păsări plângând
apoi te-am auzit pe tine
crucificat între uitare şi-aducere-aminte
luptând fără arme şi fără şansă
lângă lebede ruginind
în apa de piatră

a trebuit doar să-ţi pierzi
biletul de tren, paşaportul, identitatea
îngerii au făcut stânga-mprejur
cel din stânga, din dreapta

o noapte, ce e o noapte
îşi zice el mergând la tăiere
sub cortul luminii oraculare
fii mut până traversezi
larma peripatetică
fii mut cum adevărul pascal
sub clarul umbrei ispititoare
chiar şi fără cele 21 de grame

chiar transparent şi ambiguu
neatins de dorinţă
sunând cristalin în sărbători dionisiace
nimeni nu ştie cum de-ai venit
neînsoţit şi devreme
eliberat de cuvintele-cheie

eliberat din trupul
legat de trireme
cu kilometri de vase liberiene
şi hectare de piele
prizonier al prizonierilor
într-o ţară a somnului, a foametei
într-o ţară care nu vrea nimic pentru ea
ci doar pentru moarte

moartea la care te uiţi cu milă
pentru ce-i vei oferi la final
unde mă duci, trădător credincios
ştiu, cineva trebuia să trădeze

nu te-ntreb unde dormi
ce mănânci
care este numele patriei tale
ce te-a cedat
pentru un pumn de grăunţe deshidratate
ex toto urbe Romane

într-o zi vom cuceri alt pământ leonin
două comete ciocnindu-se
îngurgitându-şi vieţile paralele
cu pasta verde a sângelui te vopseşti
pentru războiul ospeţelor

pereţii ochilor se albesc
sub ploile de cenuşă
ale celor ce ştiu să pedepsească
repede şi discret

trupul tău înghiţit de alt trup
lângă alte trupuri fremătătoare
în laboratoarele morţii
unele prelucrate pentru dragoste
altele pentru neîndurare

te uiţi în mine ca într-o fântână
cu vipera în adânc
scoţi găleţi cu sânge gros
şi scrii
trupul se lungeşte, încolăcind pământul
unde fugi cu lumea la piept

tu – neputinţa cerului
de-a ne premia la sosire
hrănind moartea cu bucurie

uneori mă tem că îngerii
din vina cărora suntem aici
nu ne mai aud prin vacarmul
poemelor dezmembrate
mă tem că cerul ne va pica în braţe
scâncind ca un prunc…

câtă viaţă atâta moarte
în pieptul
cu zeci de braţe naufragiate
scrijelindu-şi mesajul
cu un cui înroşit

trup bun şi cald, vei fi iarbă amară
cosită de analfabeţi
îndrăgostiţii prăbuşiţi în tine
vor zămisli un alt trup
revendicându-şi invenţia eternităţii

viaţa mea dulce cu tine s-a dus
zăpadă albă peste carnea albă
arată-te cu chipul cel bun
despătureşte cerul pe apă
ploaia te-a cărat în spinare
din muntele Ararat
din insulele lui Solomon
cu smaraldele orbind şerpii

purtător de miliarde de gânduri
fără de care universul s-ar stinge
sub pleoapele zdrenţuite
de vise

unde pleci, când mai aveam
atâtea de-nspăimântat
sunetul stelei asurzeşte
unde plec lăsându-te corbilor
cu vechile incantaţii
topindu-ţi coaja de scorţişoară
în care am şezut şi am hohotit
putere a puterilor
infinitul vine spre noi
ca spre alt infinit

câte lupte în miezul parfumat
al unei singure anemone
topindu-se în zăpadă
fără să fi sângerat vreodată
oraşul îşi pune mânuşile de hingher
pentru o lume de câştigat
pentru frumuseţea ca o pedeapsă
în trupul promis…

FENOMENELE FĂRĂ CAUZĂ

Precum glonţul pornind fără voie
venim pe lume
fără a desluşi propriul drum
fără a ne împotrivi
viaţa ne ia în stăpânire
ne dă hrană şi adăpost
ne munceşte, ne umileşte
făcând din fiecare un fenomen răbdător

vine pe lume sufletul
pregătind calea
e sedus apoi de mlădioasele trupuri
e sedus de durerea fericirii
scăpate printre degete

să răsplătim fericirea
printre mestecenii dăruind toate darurile
să luptăm, să murim fără cauză
sub coroana lor albă
şi scut şi spadă

să păzim inima zdrobind ritmic
orele pământeşti
în numele legii, fiţi apţi
pentru libertatea sufletului
fiţi apţi pentru libertatea disoluţiei

precum glonţul pornind fără voie
venim pe lume
odată cu poemul
circulând prin trupuri, distugându-le încet
în virtutea vieţii, vei muri, vei învia
poem fără autor, amor fati
în cercul fenomenelor fără cauză…

CURAJUL SPECIEI TALE

Prin purpura zilei, poemele
ne urmăresc, ne găsesc
ne schilodesc pe viaţă
apoi, mulţumindu-ne frumos
se reîntorc de unde au venit
după ce au extras din noi
acel ceva nepreţuit
fără de care nu-şi pot construi imperiul

Poemele străpung viaţa şi moartea
şi alte bariere
fără să afecteze sufletul
poemului tutelar
fără el, zadarnică ar fi gloria
diplomaţiei stelare

Ce puternici sunt poeţii şi habar n-au
mereu jefuiţi de o mare putere cerească
iar ţara în care trăiesc
e mereu blestemată..

FĂRĂ UMBRĂ

Iartă-mă, sunt o victorie palidă
o victorie ciuntită
de zâmbetele învinşilor
o victorie fără braţe
şi fără inimă
înveşmântată-n mantaua de cupru a zilei
o victorie fără zâmbetul victorios
o victorie mică 
dintr-un mare război
o victorie târzie
când totul pare să se fi spus
despre orice victorie
necunoscută printre necunoscuţi
o victorie de o nanosecundă
şi totuşi, victorie…

scriu pe o coală de apă / cu o gânganie chitinoasă
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noastre postdecembriste. Versuri cu 
tonalităţi de pamflet şi litanie se 
interferează cu poezia evenimentelor, 
revolta se interferează cu textele 
reflexive, sentimentul morţii acceptate, 
al jertfei se oglindeşte în speranţa 
izbândirii.(...) Poeziile Victoriei Milescu 
întrunesc toate semnele ce indică o 
conştiinţă poziţională a unui scriitor 
răzvrătit. Nu este vorba de o stare de 
răzvrătire universală, de un nu 
categoric împotriva condiţiei umane, în 
general. Victoria Milescu transformă 
poezia într-un act de negare a unor 
realităţi aberante.''(Romul Munteanu, 
ziarul ,,Azi'', Suplimentul cultural ,,Feţele 
Culturii'', 1994).

,,Expurgată de sentimentalism şi 
pitoresc, poezia Victoriei Milescu din 
Inimă de iepure reprezintă sunetul cel 
mai pur al unui lirism profund, în linia 
lui Montale, în care biograficul, drama 
existenţială, în general, sunt inserate 
într-o vertiginoasă dramă cosmică...Nu 
în ultimul rând, aş vrea să amintesc 
aici acurateţea scriiturii: poeta pune în 
fiecare vers ceva definitiv, fiecare vers 
e pregătit cu infinită precizie, ritmul 
subtil şi precipitat induce o stare de 
gravă urgenţă.'' (Cezar Ivănescu, Prefaţă 
la vol. Inimă de iepure, 1998)

,,Spaţiul din poemele Victoriei 
Milescu are, în ciuda decorurilor 
banale, în care însă obiectele cele mai 
obişnuite capătă o aură esoterică, 
aspectul carcerei ontologice, care 
comunică, paradoxal, cu o depărtare 
inaccesibilă, formă a vacuităţii 
devoratoare, unde se desfăşoară 
mimusul, simulacrul de existenţă al 
unui partener întotdeauna absent.(...) 
Viziunile Victoriei Milescu sunt puse 

sub semnul târziului apocaliptic, a 
cărui partitură este interpretată în 
Inimă de iepure cu totală lipsă de 
patetism şi o bună ştiinţă a 
concentrării, poemele oscilând între 
fabula ontologică şi profeţia cu timpul 
eschatologic şi impunând o 
remarcabiulă prezenţă a poeziei 
actuale.'' (Octavian Soviany, 
,,Luceafărul'', 1999)

,,Ca toate poetele importante ale 
lumii, Victoria Milescu scrie o poezie 
antifeministă, decantată de ravagiile 
sentimentale şi pasionale, o poezie 
aproape translucidă, fără podoabe 
stlistice, ambiţionând un discurs liric 
alb, neutral, care să aibă directitudinea 
unei săgeţi.'' (Aureliu Goci, Revista 
,,Sud'', 1999)

,,Şlefuitorul de lacrimi este o 
metaforă la elegia cronică a 
banchetului vieţii poetei, volumul 
cuprinzând versuri de o cruzime 
simptomatică pentru ieşirea din vraja 
îndrăgostirii şi intrarea în zodia unor 
Personae separate. Partitura eroinei 
capătă forţa ultimatumului, a retragerii 
acreditării erotice, chiar dacă lacrima 
adoraţiei idolatre nu s-a uscat încă. 
Poemele distilează toxinele timpului şi 
ale vieţii, Calmul umbrei fiind o 
chintesenţă a climatului purgatorial. 
(...) Conştiinţa poeziei ca hemografie 
ne întăreşte în convingerea că cele mai 
bune versuri sunt cele denotative (Doza 
cu aer de Paris), ori de câte ori primează 
ideea poetică, iar nu prozodia. (Geo 
Vasile, vol. ,,Poezia română între milenii. 
Dicţionar de autori'', Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2002)
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La Didim va fi trecut Apollo, alergînd pe Aleea 
Sacră,  dinspre Milet,  cînd va fi păşit în templu,  va fi 
închipuit în stana de marmură  capul Medusei, şi-l va fi 
sculptat cu dalta sa de raze... Pe Tezeu l-o fi prins în 
demersul său amoros, atingîndu-l cu pala zeităţii, şi  va 
fi trecut către amintirea bazală, acolo unde  se compun 
şi recompun energiile creatoare. Cu puţin timp înainte 
se va fi  despărţit de Thales, augustul înţelept, îl va fi 
ajutat pe acesta la descoperirea apei, ca principiu 
universal al existenţei, şi  l-o fi investit cu puterea 
înţelepciunii.  Sprijinit de daimonul solar Thales, va  fi 
creat imaginea unei filosofii pragmatice, derivînd din 
principiul i-material, acea materie care să explice lumea, 
sufletul, imaginarul. Desigur,  l-o fi îndrăgit  mult zeul 
pe acest mare om, înzestrîndu-l  cu  puterea naturii vii, 
şi a unei minţi teribile care reconstrui cosmosul,  găsind 
că apa este în toate un început, şi chiar începutul însuşi... 
Apoi, zeul s-o fi îndreptat spre  răsărit, pentru a-şi 
împlini ochiul cu nişte simboluri care să-l reprezinte. 
Găsi un aliat în om. Acela care ciopleşte piatra.  Şi care 
sapă fîntînile, şi care descoperă principii, şi teoreme, 
contrazicîndu-l pe învăţăcelul său care spunea că 
pămîntul e plat, şi că apele sunt acelea care determină 
cutremurile. Din înaltul său, Apollo va fi văzut că 
pămîntul este un pic rotund, şi că se învîrte în jurul axei 
sale, făcîd să apară ziua şi noaptea, caldul şi frigul, 
întunericul şi cunoscutul, dar fără să prindă, şi asta din 
lene filosofică, cuvîntul... Acesta va fi fost rostul Omului, 
şi Thales va fi fost acela care a pus temelia geometriei şi 
matematicii. Nu ştim dacă înainte sau după ce va fi 
vizitat Egiptul. Iar noi vom fi aflat pe căi lăturalnicie, 
pentru că scrisul lui s-a pierdut, că un cerc este împărţit 
totdeauna de diametru în două părţi egale, că unghiurile 
bazei unui triunghi isoscel sunt egale, că  unghiurile opuse la 
vîrf sunt egale, şi că unghiurile corespunzătoate într-un 
triunghi  au laturi proporţionale... Ca să întregim 
informaţiile, îl copiem pe Diogene Laertius, din cartea 
sa Vieţile şi opiniile marilor filosofi  care ne spunea despre 
Thales, că acesta copleşit de glorie, doarme neliniştit 
într-un mormînt strîmt deoarece înţelepciunea sa 
ajunsese la ceruri...

La ceruri îşi avea sălaşul Apollo... 
Diogene a spus:  Thales a fost primul care a determinat 

cursa soarelui de la un solstiţiu la celălalt, şi a declarat că 
mărimea soarelui ar fi a 720 – parte din cercul solar, şi 
mărimea lunii ar fi aceeaşi parte din cercul lunar. El ar fi 
descoperit cele patru anotimpuri, şi le-a împărţit în 365 de 
zile.  

Uluitoare sentinţe, minunată Anaforeea, toate 
lucrurile par fi intrat de multă vreme în logica istorică,  
chiar şi legendele, comunicînd aproape perfect cu 
natura umană, induc adevărul. Priveşte acest paipirus, 
Thales figurează printre cei şapte înţelepţi ai 
antichităţii... Plutharh povesteşte cum nişte pescari au 
descoperit un tripod care i-ar fi aparţinut Elenei din 
Troia. Mergînd la Delphi, preoteasa pythiană a lui 
Apollo le-a spus pescarilor să dea tripodul celui mai 
mare înţelept. Aceştia i-au dat lui Thales tripodul. 
Evident, înţelepciunea sa ajunsese la cerurile timpului 
său... După aceea, S-o fi aşezat în rîndul zeilor şi ne 
priveşte de sus, în timp ce noi încă alergăm pe calea 
sacră, după Apollo, mîntuitorul. Pentru că şi la Didim a 
înfiinţat un  mare oracol, şi acolo a scrijelat chipul 
Meduzei în cremenea albă. 

Meduza e starea meta- a o mie de şerpi şi o mie de 

feţe, rostul său simbolic fiind  acela de a împietri fiinţa 
în starea ultimativă. Meduza e monstrul, ea, cea care  
fiinţînd în piatră, sub dalta  artisului-zeu de la Didim, 
îşi cere   tributul originii sale semantice... Se adresează 
semnului zeu, ea, cea  născută frumoasa fecioară... Şi 
semnul-zeu o trădează, sub semnului păcatului, ea 
destrăbălîndu-se cu Poseidon în patul Athenei...  Şi 
pentru ce, oare!  Sfidase rugul înţelepciunii, sacrilaliatea 
ordinii şi a Legii măsură? Posibil. Pentru a fi născătoare 
de pegaşi,  de cerberi, şi de alte simboluri, de care grecii 
aveau nevoie,  spre  luminarea spiritului. Meditează 
Anaforeea.  E  piatra, înainte de a fi prelucrată.

Apollo, mirele zeu al luminii, seduce lumina , şi 
chiar dacă avea pecetea lui Lycos, grecii îl numeau Lup, 
printr-o asemănare fonetică deloc întîmplătoare.  Ceea 
ce Lykos devine în limba greacă lumină Lyke, adică 
lumină... Curios, lucru, stimată Anaforeea! Nu? La 
Didim, Meduza închipuie  fiara, iar Apollo devine, prin 
cine ştie ce distilări ale memoriei firii,  Fiara-Lup, 
stigmatizînd  capul cu şerpi, în orizontul miracolului. 
Preotesele sacre aduc scrisul, ca răspuns infidel al zeului 
către omenire. Şerpii se fac o gură de fiară, care hăpăie 
lucrurile, sau care par a le frînge... Doar imaginea 
sacrului, nu şi sacarlitatea însăşi, îmi sugerează 
Anaforeea. Lucrurile devin sub  semnul lui Apollo, adică 
al lui Lycos, adică al Lupului. Simplificare speculativă, 
sau simplă speculaţie, în absenţa  orizontului prim al 
cunoaşterii! Anaforeea mi se deschide în  toată fiinţa ei 
inteligentă, patinează pe ape, glisează pe ceruri, şi-mi 
aduce în casă descifrarea unui simboil străvechi, Lykos, 
adică soarele: chiar dacă el va fi lupul, se va numi lupul, 
şi va hăpăi luna. Meduza a murit, grecii au întemiţat-o 
într-un loc cu apă, fidelizînd-o naturii sale primare. In 
Bazilica Cisternă de la Constantinopole. Apollo Lup 
locuia pe insula Leuke, îmi şopteşte Anaforeea,  adică 
insula luminii. Ce paradoxe morale îmi impune luxul de 
a inventa monstri. Neverosimil, în a-l asimila pe Apollo 
acestui animal feroce. Apollo Lykos devine Apollo-Lup, 
şi apoi se închipuie într-un Apollo-Stindard, Apollo-R 
de Sine, respect, pentru regele Lup, Atotstăpînitorul. 
Acei  oameni carpatici l-au respectat pe regele  Lup, şi-
au făct din acest animal, un adevărat cult magico-mitic.   
Părăsind Meduza, întîlnim atît de aproape lupul,  şi, tot 
atît de aproape pe Marele Lup Luminos, căruia i se 
închinau acei Daoi. Din care ne tragem, Anaforeea, adică 
oameni-lupi, adică daci, adică oameni carpatici... Nu  
suspinăm nci nu  rîdem, nu simţim pe obraji  lacrimi 
după volutele patriotarde... N-am avea pentru ce. Cei 
care au fost  nu ne îngăduie  plînsul. 

De la  acel Heysikius din Alexandria reţinem  că 
daos, reprezintră numele frigian al lupului, iar cuvîntul 
care-l desemnează ar însemna  a strînge, a sugruma, cu 
referire la modul de luptă al lupului... În alt fel, Eliade 
spune că acest termen frigian,  Daos,  ar fi fost dat unui 
zeu sau strămoş mitic, care s-a manifestat sub chipul 
lupului, fiind conducătorul unei confrerii de luptători 
care purtau pe ei pieii de lup, şi acţionau în genul 
lupului.  Erau feroci şi invincibili, posedaţi de furor 
eroicus. Încîntătoare explicaţie, seducător limbaj mitico-
magic, sub tutela căruia ne aflăm. Iarna ne-a intrat în 
gît, ne sufocă glasul şi inima, lupii amintirilor noastre 
mărşăluiesc flămînzi prin stepele Asiei Mici, prin Frigia. 
De acolo, ne vin strămoşii lupi, şi poate, de mai de 
departe. Deşi am îndoieli! Lupii vor fi fost aici, cu noi, 
din totdeauna, de ce să-i căutăm prin stepele Asiei?  
Anaforeea îi mulţumeşte lui Eliade, eu încerc rotirea în 
orizontul cel nou al Steagului Lup, un şarpe teribil cu 
cap de lup, instrument teribil care stîrnea groaza morţii 
printre duşmani. Acest stindard, în chip de respect 
pentru cei învinşi, romanii l-au dus la Roma. Eu, în faţa 
Columnei, încerc să descifrez   lumina civilizării în solzii 
de aur a unei glorii pierdute. Nu-mi revendic originea, 
nu am nume roman, sunt mai degrabă din Frigia, sau 

din Dacia Sarmisegetuza. Aştept să 
se termine războiul, să-mi recapăt  
condiţia libertăţii, să urc din nou la 
Cetatea de pe Stîncă, să convorbesc cu 
lupii, iar lupul din steag să-mi pună 
pe piept pecingenea unei istorii 
futile. Îi văd pe acei Daoi  Lupi, în 
jocul lupului, şi ascult urletul 
înfricoşător de animal teribil. Simt 
tăria sîngelui smintit, şi mă strecor 
printre stînci, pentru a nu fi 
descoperit ca trădător de patrie.  
Sarmisegetusa Regia este cucerită de 
civilizatori, şi regele Daciei este 
urmărit  de cavaleria romană. În 
Columnă sculptat văd chipul 
eroului Rege Lup Decebal, 
nicidecum Regele. E o piatră ca 
oarecare alta, care evidenţiază  
gestul supunerii , nu şi supunerea. 
Aşa am început  să-l urmez  pe 
Regele Lup, prin codrii nesfîrşiţi ai 
naşterii noastre. 

Vasile POPA HOMICEANU 

Sub semnul lupului
Unele reacţii ale omului la noutate sunt 

involuntare, altele sunt precedate de gândirea 
conştientă, dar toate acestea sunt strâns legate de 
capacitatea lui de a absorbi, evalua şi asimila 
informaţia. Se înţelege că omul contemporan este 
obligat să prelucreze mult mai multe informaţii decât 
o făcea acum câteva decenii în urmă, după cum şi 
viteza cu care interpretează informaţiile dobândite 
este extrem de ridicată. Profesorul Valeriu D. Cotea, 
am remarcat lucrul acesta şi altădată, este la curent cu 
orice informaţie. În cazul Domniei sale însă intervine 
selectarea ei riguroasă, apoi o suprapune pe cea 
acumulată de-a lungul vieţii, rezultând până la urmă o 
sinteză a ceea ce este temeinic nu numai în lumea sa 
academică. Filtrul şi logica academicianului sunt 
elemente nelipsite în tot ceea ce scrie, la care se adaugă 
sensibilitatea ca formă de afecţiune, apreciere şi 
emoţie, conferind semnul unui raport uman cu lumea, 
al unei sfere deschise spre câmpuri impregnate de 
cugetare, ideal, frumos şi armonie. Pe această linie se 
înscrie şi volumul Prezenţe (2010), o carte care se 
adaugă fericit celorlalte: Fragmente de viaţă (1997), 
Profiluri în timp (2002), Omagiu înaintaşilor (2002, 
coordonator), Vidra – Poarta Vrancei (2003), Fragmente 
de viaţă, ediţie adăugită (2009).

În Prezenţe sunt „ reunite parte din articolele scrise, 
timp de aproape jumătate de secol, cu prilejul unor 
evenimente culturale, prezente mai puţin în presa 
cotidiană şi predominant în periodice”, ne spune 
autorul în Nota introductivă a volumului. Vom da aici 
peste recenzii, cronici, prefeţe, scrisori, interviuri, 
reuniuni, alte evenimente, o imagine de ansamblu vie 
şi necesară mai ales cititorilor mai tineri de azi, o 
lectură a unor texte ca expresii ale gândirii care 
imprimă nu numai o dinamică a formelor cunoaşterii 
ci şi un îndemn spre zona „lucrului bine făcut” într-o 
lume superficială şi în continuă tulburare. 

Valeriu D. Cotea este inevitabil legat de lumea 
ştiinţifică prin realizările, studiile şi cărţile de 
specialitate, nu are rost să le enumerăm aici, amintim 
doar de figura omului model, vocea de luat în seamă, 
caracterul integru şi bunătatea sufletească, 
personalitate apărută parcă dintr-un alt timp şi dintr-o 
altă lume, străin de orgoliile întâlnite mai la tot pasul, 
academicianul fără „morgă academică”, peste toate 
acestea cultura de întindere a omului, atras irezistibil 
şi de lumea magică a scrisului. Ideile şi virtuţile în care 
crede obsesiv sunt cele care l-au format şi care vin din 
cutumele în cultul cărora a crescut, el însuşi devenit 
reperul în multe privinţe pentru cei din jur. „Le 
cunoaşte bine pe toate şi, ca om public, are ceva din 
bunătatea vinului. Când coboară de la Iaşi la Bucureşti 
şi-l întâlneşti, te întâmpină cu un zâmbet prietenesc şi, 
dacă are timp, îţi povesteşte ceva ce te bine dispune”, 
aşa îl caracterizează Eugen Simion. Oenologul cu 
faimă preţuieşte mult cultura şi, cu un sentiment 
aparte, priveşte îndeosebi literatura. „După părerea 
mea, cea mai dificilă profesie dintre toate câte sunt 
este scrisul. E colosal de complicat traseul de la minte 
la mâna care scrie. Scrisul este definit ca exprimare 
grafică a vorbirii. Aflaţi că nu-i chiar aşa, găndiţi-vă că 
eu fac un tip de scriere ştiinţifică, aşadar cu un lexic 
foarte restrâns, profesional. Vă daţi seama ce 
înseamnă să scrii o poezie?”. 

Desigur, scrisul veritabil nu stă la îndemâna oricui, 
el presupune valoarea însăşi a textului, cu formulările 
plurisemantice încărcate de variate nuanţe, de 
imaginile semănate printre cuvinte cu intenţia 
descifrării celui ce le caută ca într-un labirint. Valeriu 
D. Cotea are predilecţia celui ce se îndreaptă spre 
minţile care absorb continuu informaţii şi cultură, 
făcând trecerea spre echilibru, spre armonia dintre 
ştiinţă şi cultură cu mijloacele creatorului plasat între 
rigoare şi sensibilitate. Şi volumul Prezenţe 
demonstrează acest fapt, un excurs erudit care 
asociază adesea evenimentele cu reamintirea unor 
gânduri şi idei, potrivite autorului în a-şi dezvălui 
propriile opinii, experienţe şi meditaţii. Cititorul este 
irezistibil ademenit de conţinutul şi esenţa acestei 
recente cărţi, interesat fiind de unele principii de viaţă 
şi de idealul valorilor morale, culturale şi ştiinţifice.

Omul şi creatorul
fascinaţia lecturii

Nicolae BUSUIOC

Martie 2012
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De multă vreme, draga mea,

Nu am mai trecut pe lângă magazinul de bijuterii unde s-au 
născut micile noastre jurăminte care ne-au legat vieţile pentru 
totdeauna. 

Prin faţa ochilor pluteşte o imagine  de acum doi ani: chipul 
tău împietrit în faţa pianului vechi, tu, îmbrăcată într-o rochie 
albă pe care o adori şi acum. Îţi ascundea cu delicateţe 
genunchii, iar eu îi mulţumeam vântului de primăvară când o 
scutura uşor ca pe aripile unui fluture. Privirea ta inocentă mă 
ruga să-ţi cânt. Îţi plăceau la nebunie melodiile cântate la pianul 
bătrânei profesoare care locuia la capătul străzii, ştiai că ţi le 
dedic şi fericirea din ochii tăi mă inspira negreşit. În acele 
momente am făcut alegerea pe care nu o voi regreta nici după ce 
sufletul meu se va transforma în fum: te-am cerut în căsătorie, 
iar tu. fără nici o ezitare, ai zis DA!

Mă opresc, îmi întorc privirea spre pianul solitar. Paşii mei 
pornesc cu grabă spre el. Mă aşez pe scaun, ating clapele şi 
imediat degetele încep să cânte într-un ritm lent melodia 
noastră.Clapele pianului transformă notele muzicale în picături 
de iubire ce îţi cad dezmierdător pe faţa înduioşată.

Cu dragoste, trimit către tine povestea acestui inel delicat pe 
care-l şi   văd rostogolindu-se din îmbrăţişarea delicată a 
rândurilor mele!

                         Acelaşi, 
                               Dinu
                                              

                       Elena Pahomi, clasa a XI-a
                      Liceul Teoretic „Al.I.Cuza”, Iaşi

 
Dragă iubite,

În acest moment simt cum toate ideile îmi zboară. Parcă nu 
reuşesc să-mi aştern sentimentele pe hârtie. Gândeam să îţi scriu 
o felicitare de Dragobete, dar parcă o scrisoare îţi dă libertate 
mai mare. Acum îmi amintesc cum ne-am intersectat privirile şi 
parcă Pământul a început să se oprească pentru câteva secunde. 
Cu cât ne apropiam, simţeam cum trupurile noastre deveneau o 
singură fiinţă precum androginul, mitul lui Platon.

Este foarte târziu, luna s-a instalat de mult timp pe cer. 
Privind-o, observ cum parcă ne priveşte, având un rol protector. 
Îmi vine să râd, când mă gândesc la kilometrul de imaginaţie. 
Acum câteva minute eram la birou înconjurată de un morman 
de hârtii mototolite, iar în momentul de faţă mă aflu într-un 
peisaj eminescian, probabil din poezia ,,Lacul”, aşteptându-te pe 
tine cu mari emoţii să apari. În mărinimia sa, luna se tot  apleacă 
asupra mea şi mă consolează că vei apărea.

Timpul se scurge şi simt cum nu ţi-am dezvăluit adevăratele 
sentimente. E foarte greu să îţi mărturisesc că te iubesc, dar 
scrisoarea mi-a dizolvat complet emoţiile. Poate că până acum 
nu m-ai zărit, dar eu te-am ,,văzut” cu toată fiinţa mea.

Umbra nopţii şe aşterne încet peste gândurile mele, lăsând 
loc visurilor.Poate că mâine mă vei ,,vedea”.

Cu dragoste,
Raluca  

Raluca-Ştefana Chicos
Colegiul Naţional Emil Racoviţă Iaşi

 Către tine... 
  
 Acum când liniştea serii se coboară asupra sufletului meu, 

când luna îşi aruncă razele pe firul apei, gândurile mele se 
îndreaptă către tine... 

În tot seninul nopţii, un dor nemărginit... Luna târzie se 
apropie de întreaga boltă a cerului şi noaptea amintirilor mă 
cheamă mereu către zilele noastre frumoase. 

E frig... pustiu şi rece. O lume moartă ne înconjoară şi ne 
ţine prizonieri. Vocile ne sunt sugrumate de priviri aspre şi 
pătrunzătoare. 

Tu nu ştii, îngerul meu venit parcă din altă lume, că... dar de 
ce nu pot găsi cuvinte potrivite, pline de iubire... un simplu „te 
iubesc” nu e de ajuns... ar trebui să-ţi vorbească sufletul meu... 
dar tu ştii ce simt... văd asta în privirea ta. 

Şi totuşi, de ce ai plecat, îngerul inimii mele? Nu ştii tu oare 
că sufletul mi-e înecat în lacrimi, că vântul îmi biciuieşte faţa, că 
orice glas de om mă răneşte? 

Ninge, iar sufletul îmi îngheaţă la atingerea fulgilor grei şi 
reci. Îi aud cum cad fără încetare şi simt că nu mai am putere... 
Când îmi vei aduce primăvara în suflet? 

De ce i-ai ascultat? Ai luptat de-atâtea ori pentru noi... sau 
poate că... dar, nu... trebuie să zdrobim zidul ce ne desparte... 
dar, dacă ai obosit şi tu, dragul meu? 

Mergeam printre petalele de flori, mirosind a primăvară şi 
parcă pluteam. „Dragostea nu se vede, se simte” îmi şopteai 
atunci cu glasul tău divin şi dulce. Dar am nevoie de 
îmbrăţişarea ta, de privirea caldă a ochilor tăi frumoşi. 

Mă hrănesc cu amintiri. Ce greu a trecut ziua de ieri! 
Timpul, neîndurător, a curs peste trupul şi sufletul meu... Ce zi 
ciudată pentru noi! Şi ai plâns... 

Dar tu, tu nu meriţi să fii rănit, aşa că nu te îngrijora. Am să 
urc în vârful unui munte până când mă vor lăsa puterile şi-i voi 
da inimii aripi. Voi străpunge zidul ce ne desparte. Şi nu mi-e 
teamă că mă voi prăbuşi cu aripile frânte... Ştiu că tu mă vei 
aştepta cu braţele întinse. 

  
               Te iubesc! 
                               A ta pentru totdeauna, 
                                                           Mirela. 
    

Mirela-Gabriela Cioclu clasa a-XI-a 
        Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi   

 Dragostea mea,

   Cu cea mai mare tulburare îmi confesez simţămintele care 
m-au cuprins de câteva zile. Vezi tu, găsesc aceste trăiri foarte 
curioase – de analizat la altcineva…a le simţi era ultimul lucru 
la care mă aşteptam. 

   Poate sună clişeic să-ţi mărturisesc frenezia, euforia, 
zbuciumul…nici nu ştiu cum să numesc această stare pe care o 
am în preajma ta. Mi-ai făcut farmece! Mi-ai provocat o “febră” 
inexorabilă…mă macină în permanenţă. E ca o făclie care mă 
trezeşte la viaţă atunci când îţi simt degetele jucându-se în părul 
meu şi mă încenuşează atunci când nu eşti lângă mine. Mi-ai 
furat fiecare suflare – vreau să schimb obişnuitele inspiră, 
expiră, inspiră, expiră, pe…a te respira pe tine. Toate acestea 
sunt lucruri la care gândeam atunci când în căuşul palmei mele 
ai aşternut un sărut.                                                                     

…şi ce privire simţeam că mă mângâie ! Aş putea să mă 
pierd în “găurile negre” care sunt ochii tăi…”îmi pare/că ochii tăi, 
adâncii, sunt izvorul/din care tainic curge noaptea peste văi/şi peste 
munţi şi peste şesuri/acoperind pământul/c-o mare de-ntuneric./Aşa-s 
de negri ochii tăi,/Lumina mea. “ – am găsit “izvorul nopţii” de 
care vorbea Blaga. Şi-apoi, cu cea mai mare tandreţe, în colţul 
ochiului, pe frunte, pe obraz, sub buze…te-am sărutat. Şi mi-e 
sete şi acum de tine, de sentimentul ce cuprinde “a te simţi 
dezbrăcat de unghere ascunse”, de secretele pe care atomii tăi le 
trădează prin particulele care se lipesc de mine…te strâng în 
braţe puternic pentru a mă asigura că o parte din tine se va 
imprima pe tresăririle şi visele mele. Cum ţi se par aceste 
lucruri, scumpul meu?         

În ciuda firii imune la “romantisme” pe care ţi-am declarat-
o, nu mă pot abţine să nu… dacă buzele tale sunt fructul 
interzis, în acest caz îmi doresc să muşc din el cu poftă…şi 
indiferent de câte ori o fac, mi-e imposibil să mă satur.

Cu dor,
licărirea din inima ta

Ştefana Sîrbu
Liceul Teoretic „Al.I.Cuza”, Iaşi 

 Dragă Andrew,

Ce urmează să citeşti voiam să-ţi zic cât încă eram aici, să te 
privesc şi să-ţi văd reacţia, dar nu am avut nici curajul şi nici 
momentul potrivit nu s-a ivit; pe de o parte, îmi pare rău că 
trebuie să afli aşa, pe de alta, însă... 

Cuvintele rămân, vorbele se duc prea uşor... aşa că o să fiu 
cât de sinceră pot.

 Nu te-am remarcat imediat când am venit la centrul de 
voluntariat, şi nici de la primele activităţi. Eram departe. Cu 
gândul la Iaşi, prietenii de acolo.... prea puţin mă interesa noul 
colectiv în care tocmai intrasem. Cu toate astea, am rămas cu   
impresia că ai analizat de departe şi, când ai simţit că e 
momentul potrivit, ai început jocul. 

 Mă fascinează cât de expresiv poţi fi şi cât de uşor poţi 
influenţa deciziile unor oameni, astfel încât să fie aşa cum vrei 
tu. Ai putea chiar scrie o carte despre asta, dar mi-e frică de 
faptul că aşa ţi-ai risipi acea magie care m-a învăluit fără putinţă 
de scăpare.

....şi iubesc felul în care râzi; ţin minte că prima dată când te-
am auzit râzând, am fost uimită, şi am început să râd şi eu de 
râsul tău, în nici un caz de subiectul de atunci... Ştii că râsul e 
cea mai mică distanţă dintre două persoane ? 

Iubesc că-ţi plac şi ploaia, şi muzica,  şi soarele, şi 
petrecerile... avangardiste. Şi iubesc secundele în care am 
adormit în braţele tale, simfonia bătăii inimii tale, ploaia care 
lovea asfaltul ca o mulţime de tocuri grăbite...  

Iar privirea.... niciodată nu am mai avut acea senzaţie de a 
mă pierde în ochii cuiva, iar aici nu mă refer la culoarea lor,  ci 
la intensitate, la acea sclipire pe care o ai numai când te uiţi la o 
anumită persoană...   

Aş mai putea continua cu zeci de mii de particule şi de 
atomi, de silabe, note, priviri fugare, tresăriri, dar totuşi aleg să 
le păstrez adânc în mine pentru atunci când te voi revedea. 
Dacă te voi mai revedea.

Îmi va fi dor mai mult de cât pot exprima în aceste umile 
cuvinte. O să dau ce am mai bun să văd partea luminoasă a 
acestui - să-i spun - crud destin, cu speranţa să nu înec prea 
mulţi şoareci.

Sper să-ţi fi deschis inima şi ochii, astfel încât să realizezi că, 
de n-ai fi fost tu, eram de mult plecată; să realizezi că atunci 
când voi vedea "Braşov" tu vei fi primul chip la care voi gândi. 

Jură-mi că o să ai mare grijă de tine, Andrew, că nu o să-ţi 
fie frică să-ţi împărtăşeşti sentimentele şi promite-mi că mereu 
vei lupta pentru ceea ce-ţi doreşti! 

Eu am pierdut o luptă ce m-a descumpănit, însă războiul 
încă mă aşteaptă.

                                          Să nu cunoşti decât victorii!
                                                                              M.
P.S. : Adu-ţi aminte că cineva te iubeşte. 

                                             
                                 Mădălina Popinciuc, clasa a XII-a

                                 Liceul Teoretic „Al.I.Cuza”, Iaşi

Ca-ntr-o poveste,

Luna îţi pare condurul Cenuşăresei, uitat de aceasta în 
adâncul cerului. Paşii ei ţi-au mângâiat destinul chiar şi atunci 
când orologiul a încetat să mai sune. Scările, pentru cei mai 
mulţi, un suiş al speranţelor, ea le cobora spre adâncul fericirii. 

Pe un peron vechi, alături, larma şi fericirea, iar ea, 
cenuşăreasa fiinţei tale, îţi caută sensul prin labirint. Pare doar o 
pată de lumină ce zboară efemer printre frunzele umede de 
atâta alb. 

O explozie de râsete se risipeşte printre fulgii sticloşi. 
Imaginea aceasta îţi adulmecă tresăririle; din desişul gândurilor 
se iveşte aşteptarea... Rochia vişinie şi cutată de pumnii plini de 
emoţie intră în jocul bătrânului vânt. Înduioşat, timpul se 

grăbeşte să-ţi aşeze îngerul iubirii în podul palmei... 
         La poalele unei speranţe îl regăseşti. Brusc, timpul s-a 

prefăcut în gheaţă, ninsoarea, într-un bulb de sticlă. Acolo stau 
înlănţuite pe vecie două capcane: fericirea şi iarna, două puncte-
n univers: eu şi tu, două dâre pe albastrul infinit al cerului: 
prezentul şi viitorul.

          Uiţi de orice aşteptare, chiar dacă a fost prea lungă şi 
nedreaptă, priveşti clipa cum se zbate pentru tine, alungi 
neliniştea care încă te caută ...

Pentru tine, acest gând, cu teamă, cu răbdare, cu speranţă,
                                                                                   Victoria

                                     Giulia Şalaru, clasa a XI-a
                                     Liceul Teoretic „Al.I.Cuza”, Iaşi

                                     
Dragul meu,

Se spune că vorbele frumoase de iubire sunt vrăjite, 
nepreţuite ca mărgăritarele ... în fond cuvintele mai puţin 
contează, importante sunt faptele şi acel sentiment zburdalnic 
din sufletul nostru, numit ”iubire”, de care ne umplem în 
fiecare zi... Acest sentiment pur precum porumbelul ce zboară 
lin şi se lasă mângâiat de razele calde ale soarelui, limpede ca 
apa izvorâtă din munţi. 

E fără margini iubirea, dragul meu, căci nici oceanul, nici 
cerul şi nici măcar universul  infinit nu o pot cuprinde. Nu 
încerc să te copleşesc cu vorbe dulci,  ştiu că nu-ţi plac şi-ncerci 
uneori să mă convingi că nu ştiu să iubesc. Dragul meu, îmi 
pare rău să te dezamăgesc, dar înţeleg ce e iubirea... din iubire a 
făcut Dumnezeu lumea, omenirea... din iubire îţi spun în fiecare 
zi că ”Te iubesc”, chiar şi atunci când tu eşti supărat şi nu-mi 
vorbeşti; din iubire mai tac uneori, te iert când îmi greşeşti şi te-
nţeleg. Ai văzut că, indiferent de problemele care au apărut, 
iubirea noastră a crescut, pe zi ce trece ne iubim din ce în ce mai 
mult, ne iubim divin, aşa cum doar îngerii mai pot iubi. 

Te iubesc mult dragul meu, să nu uiţi asta ... şi oare cum să 
uiţi dacă îţi repet în fiecare zi ? N-ai cum...

Cu multă dragoste,
 Adela

Mariana Surugiu, clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Al.I.Cuza”, Iaşi

 
Dragul meu,

Cu toţii suntem conştienţi că timpul se apropie şi trece cu 
noi provocări, rezolvându-le pe toate, dar niciodată nu se poate 
opri. Gândesc acum la timpul nostru, la clipele de neuitat şi pot 
spune cu încredere că timpul s-a oprit, a împietrit, iar noi am 
rămas aceiaşi simpli oameni cu gânduri sincere. 

Am reuşit să iubesc, timpul m-a ajutat să mă regăsesc, mi-a 
arătat calea spre zâmbet, spre fericire, mi te-a adus pe tine! Mă 
bucur de orice clipă şi mulţumesc timpului că te am, că pot găsi 
în sufletul tău în fiecare zi o părticică de iubire numai pentru 
mine, că pot auzi fiecare “Te iubesc!” spus cu căldură şi cu 
privirea luminând mereu pe celălalt, că pot simţi emoţia fiecărei 
îmbrăţişări şi a celui mai suav şi sincer sărut. Iubesc momentele 
în care glasul tău mă alinta, mă sprijinea, mă îndruma spre calea 
cea bună şi-mi dădea curajul de a continua, orice aş fi început, 
cu optimism. Îmbrăţişarea ta îmi reclădeşte speranţa în lumea ce 
pare a fi doar a noastră. Am învăţat să fiu o nouă persoană, am 
învăţat să simt cu adevărat acel sentiment de iubire necunoscut 
până acum, am învăţat că tot ce se întâmplă se întâmplă cu un 
scop. Tind să cred că scopul  destinului meu a fost să întâlnesc 
fiinţa ce-mi oferă înţelegere, sprijin, încredere, respect şi 
dragoste fără limite.

Iti mulţumesc astăzi pentru tot ceea ce însemni tu, pentru că 
exişti şi pentru bunătatea ta, rostindu-ţi din inimă doar  două 
cuvinte, învăluite în lumina celui mai nobil sentiment:            ”Te 
iubesc!”.

Cu toată lumina din suflet,
Ana
                                                  Daniela Buburuzanu, clasa a XII-a

 Liceul Teoretic “Al.I.Cuza”
                                                  
                                                  
Pentru un zeu cu o aripă şi un dram de cochilie…

Sunt subiectul propoziţiilor fără sens, în absenţa paşilor 
tăi…Mă înfior, simţind ecoul fiinţei  trezite de aroma pelinului...

Visează-mă, tu, înger, neîncetat! Te privesc deschizând 
fereastra şi păşind în afara ei, trecând peste visele mele ca peste 
ghimpi…Mergi încet, printre lacrimile mocirloase pe care ţi le-
am aşternut la plecare. De mic copil, mă speriam de oglindă, 
temându-mă să nu îmi arate un chip vitreg, o mască anostă... 
apoi ai apărut tu; prin pieptul tău mi-am zărit spectrul, fără 
ezitări. Trăiam inconştient în fiecare “eu” al tău şi mă topeam în 
vase de lut, mă năşteam din spuma lor ca o veneră serafică…

Zeu c-o aripă şi cu un dram de cochilie, aminteşte-ţi serile 
petrecute la lumina lunii pătrate, când sufletele noastre 
contraziceau întunericul şi renăşteau din var, nebune de 
alb…Tu nu vezi că paradisul meu e acelaşi cu al tău? Priveşte 
prin el, chiar dacă nu e veşnic ca marmura, ci se topeşte pe 
asfaltul încins; de când luna a pătruns în tine, au încetat să mai 
crească rădăcini şi stelele tresar amar…Priveşte în urma ta! 
Universul arde în oglinzile noastre şi dorul pătrunde în tine ca 
un cântec de leagăn. Îndrăzneşte să cobori pe pământ şi tot eu te 
voi aştepta să îţi crească o altă aripă…

Orologiul a bătut miezul nopţii şi te visez, călătorule purtat 
de stele, candele şi sirene…muzica e doar o integramă; cu 
gândul agăţat de aripa ta, înalţ o rugăciune pentru fiecare stea 
ce se zbate între noi… 

 Visează-mă, tu, înger, neîncetat,
   A ta, Hestia

Georgiana Ingrid Stoleru, clasa a IX-a B  
Colegiul Naţional Iaşi.

„Dragobetele sarută fetele“

Martie 2012
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„Gulagul avea propriile 
legi, propriile obiceiuri, 
propriile principii morale şi 
chiar propriul dialect. Şi-a 
creat o literatură proprie, cu 
o galerie distinctă de ticăloşi 
şi eroi, lăsându-şi amprenta 
asupra tuturor celor care au 
trecut pe acolo, fie prizonieri, 
fie gardieni. După mulţi ani 
de la eliberare, cei care au 
trecut prin Gulag adeseori 
puteau recunoaşte pe stradă 
foşti deţinuţi, pur şi simplu 
după < expresia ochilor >”. 

                                                                       
(Anne Applebaum)

Acest expozeu este dedicat 
grupului de elevi de la 
Liceul D. Sturdza din Tecuci, foşti deţinuţi politici între 
1949 – 1953 şi 1959 – 1964. 

După Originile totalitarismului (de Hannah 
Arendt), Ed. Humanitas pune la dispoziţia celor 
interesaţi, şi nu numai, o altă carte fundamentală pentru 
înţelegerea universului concentraţionar (dar se pot 
consulta şi cărţile istoricului francez Alain Besançon 
„Nenorocirea secolului. Despre comunism, nazism şi 
unicitatea Şoah-ului”, 2007 şi „Originile intelectuale ale 
leninismului”, 2007, apărute tot la Editura Humanitas): 
„GULAGUL: O ISTORIE” de Anne Applebaum, care a 
primit în 2004 Premiul Pulitzer pentru lucrarea în 
chestiune, participând la lansarea cărţii în traducerea 
românească* de la Humanitas (v. 22, nr. 50, 6 – 12 
decembrie 2011). Oricât ar părea de paradoxal, acest 
univers concentraţionar, de stânga sau de dreapta, a fost 
anticipat de scriitorul praghez Franz Kafka. Într-una 
dintre nuvelele sale Colonia penitenciară (1914), apoi în 
Jurnal (1910 – 1923, Ed. Univers, 1998, p. 320), Kafka 
dezvăluie secvenţe atroce îndreptate împotriva semenilor 
noştri. În sfârşit, una dintre cele trei surori ale lui Kafka, 
Ottla, a murit la Auschwitz, iar celelalte două, Elli şi 
Valla şi-au încheiat existenţa în deportare. Aşadar, dacă 
Kafka este socotit, în genere, ca anticipator al lagărelor 
naziste, nu este exclus ca scriitorul dispărut în 1924, să nu 
fi auzit câte ceva despre lagărele noii puteri sovietice 
instalate în 1917, cu atât mai mult cu cât Hitler a venit la 
putere abia în 1933. În treacăt fie zis, acest lucru este 
observat şi de A. A.: „La drept vorbind, Gulagul aparţine 
istoriei Uniunii Sovietice, istoriei internaţionale şi ruseşti a 
închisorilor şi a exilului şi climatului intelectual specific 
Europei continentale de la jumătatea secolului XX, care a 
generat şi apariţia lagărelor de concentrare din Germania 
nazistă” (p. 23). Cu aceste gânduri am început lectura 
masivului tom segmentat în trei părţi (Originile 
Gulagului 1917 – 1939, Viaţa şi munca în lagăre, 
Ascensiunea şi prăbuşirea complexului industrial al 
lagărelor, 1940 - 1986), urmate de epilog, anexă, note, 
bibliografie, glosar, indice şi precedate de mulţumiri şi o 
introducere consistentă. Introducerea cărţii este densă şi 
aproape rezumă întreaga problematică a tomului, A. A. 
făcând observaţia judicioasă că experimentul nazist al 
Holocaustului este şi astăzi incriminat, în timp ce, 
Gulagul sovietic este privit cu toleranţă, chiar şi de 
intelectualitatea occidentală, încât ne întrebăm de ce? 
Care să fie cauza acestei ocultări şi a întârzierii unui 
proces al comunismului, deşi cărţile istoricului francez 
Stéphane Courtois au demascat atrocităţile comuniste, cu 
nimic mai prejos decât cele naziste, cu o singură 
deosebire: făptuite în timp de pace şi împotriva 
propriului popor. Pentru scrierea cărţii, A. A. a citit sute 
de mărturii de la Dostoievski (care descrie deportarea în 
Siberia când pedeapsa de condamnare la moarte îi este 
comutată în ultimul moment cu efectuarea a patru ani de 
muncă forţată), de la Şalamov la Soljeniţîn, studiază 
arhivele centrale („Asta nu înseamnă că arhivele sunt în 
întregime demne de încredere – funcţionarii aveau motivele lor 
să falsifice până şi faptele cele mai obişnuite, dar, utilizate cu 
chibzuinţă, documentele acestea pot explica unele aspecte ale 
vieţii din lagăr pe care memoriile nu le pot lămuri”, p. 20), şi 
ale lagărelor, stă de vorbă cu supravieţuitori: „Puse cap la 
cap, aceste surse îţi dau posibilitatea să scrii despre lagăre într-
o nouă lumină... Aceasta este o istorie a Gulagului. Altfel spus, 
o istorie a lagărelor de concentrare sovietice care tratează 
originile lor în revoluţia bolşevică, dezvoltarea şi transformarea 
lor într-o parte importantă a economiei sovietice, desfiinţarea 
lor după moartea lui Stalin. Este de asemenea o carte despre 
moştenirea Gulagului...” (p. 21). Aşadar, există Gulagul 
(apoi, deportarea în localităţi îndepărtate pentru prestaţia 
muncii forţate), „zona mică” şi lumea interzisă („zona 
închisorii mari”, bolşaia zona), din 1649 este datată prima 
menţiune de exil în Rusia, apoi, Petru cel Mare recurge la 
munca forţată pentru diferite construcţii, inclusiv a Sankt 
– Petersburgului. Între 1824 – 1889 au fost trimişi în 
Siberia 720.000 de oameni. În anii '50 ar fi existat 476 de 
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complexe concentraţionare, iar între 1929 – 1953 ar fi 
trecut prin Gulag 18 milioane de oameni, iar alte 6 
milioane au fost trimise în exil. Din epoca ţaristă două 
momente de vârf ale deportării în Siberia: decembriştii 
(1825) şi adepţii lui Petraşevski (1849), însă condiţiile de 
viaţă au fost net superioare în epoca ţaristă: deportaţii 
erau bine hrăniţi şi îmbrăcaţi, având acces la cărţi, hârtie, 
instrumente de scris. Se putea evada relativ uşor. După 
1917, regimul de detenţie este înăsprit. Atât Hitler cât şi 
Stalin erau la curent cu samavolniciile fiecăruia dintre ei: 
„Există oameni care au trecut în calitate de prizonieri prin 
ambele sisteme de lagăre şi care le-au descris pe amândouă. În 
profunzime, cele două sisteme sunt înrudite” (p. 29). Însă, 
paradoxal, în epoca modernă primele lagăre de 
concentrare nu sunt cele sovietice sau naziste, ci, ele apar 
în Cuba colonială (1895), unde Spania instituie politica de 
reconcentración („reconcentreze”) aplicată ţăranilor 
cubanezi, lipsindu-i de mâncare, adăpost, ajutor. Metoda 
este preluată de englezi pe la 1900 şi folosită în Africa de 
Sud, în timpul ostilităţilor cu burii. În fine, ideea se 
răspândeşte în Rusia, la germanii din Africa de Sud-Vest, 
care-i obligă pe băştinaşii din tribul Herero la muncă 
forţată. Aceste metode sunt preluate de Germania după 
1933, inclusiv experimentele pe fiinţe umane: „Se poate 
susţine deci că experienţa pervertitoare a unor colonişti 
europeni a deschis calea către totalitarismul european al 
secolului XX” (p. 31). Dacă primele decenii ale veacului al 
XX-lea, Europa a fost dominată de ideea superiorităţii 
unor popoare asupra altora, ideea a fost fondată de 
contele francez Gobineau (1816 – 1882), autor al „Eseului 
asupra inegalităţii raselor umane”. Tot Gobineau pune 
în circulaţie termenul Ketman (v. Czeslaw Milosz, 
„Gândirea captivă. Eseu despre logocraţiile populare”, 
Humanitas, 1999). Aşadar, comuniştii şi naziştii şi-au 
eliminat adversarii nimicindu-i, fără să gândească, 
bunăoară, că tiranul Thrasybulos îi recomanda lui 
Periandru, prin intermediul solului, cum să procedeze cu 
cetăţenii indezirabili (v. Diogene Laertios). Evident, vom 
selecta numai câteva aspecte semnificative dintre cele trei 
părţi. Imediat după preluarea puterii, confruntându-se cu 
acerba opoziţie antisovietică, Lenin sugerează crearea 
unor lagăre în care să fie adunaţi toţi opozanţii: „Cu alte 
cuvinte, încă din primele zile de existenţă ale noului stat 
sovietic, oamenii aveau să fie condamnaţi nu pentru ceea ce 
făcuseră, ci pentru ceea ce erau. Din păcate, nimeni n-a oferit 
vreodată o descriere clară a felului în care trebuie să arate de 
fapt un < duşman de clasă >” (p. 42), iar după un atentat 
contra lui Lenin  se punea în aplicare începând cu 5 
septembrie 1918, Teroarea Roşie a lui Lenin: „Fără milă, 
fără cruţare, îi vom ucide cu sutele pe duşmanii noştri. Să 
moară cu miile, să se înece în propriul sânge. Pentru sângele 
lui Lenin să curgă râuri de sânge burghez – şi mai mult sânge, 
cât mai mult cu putinţă...” (p. 45). Lagărele de muncă se 
extind cu repeziciune: de la 21 de lagăre în 1919, la 107 la 
sfârşitul anului 1920. Între aceste lagăre arhipelagul 
Solovetki avea să fie pentru totdeauna numit „<primul 
lagăr al Gulagului>” (p. 55). În acele locuri neprielnice 
unei vieţi normale, unde apele Mării Albe sunt îngheţate 
din septembrie până în mai, o pereche de cizme valora 
mai mult decât opera lui Shakespeare, viaţa 
desfăşurându-se în jurul a trei embleme: Frig, Foame, 
Frică. În 1945, Nasedkin (administrator şef al sistemului) 
a spus „că sistemul îşi are originea în acel Solovetki al anilor 
'20, dar şi că întregul sistem sovietic de <muncă forţată, ca 
metodă de reeducare> a început acolo în 1926” (p. 56). Iar 
Soljeniţîn şi-a denumit celebra carte de la arhipelagul 
Solovetki. În Solovetki ajunge comandant de lagăr Naftali 
Aronovici Frenkel, care emite ideea ca deţinuţii să fie 
hrăniţi după munca prestată. Normele de lucru erau 
mari, încât „Practic, sistemul i-a împărţit foarte repede pe 
deţinuţi în cei care aveau şi în cei care nu aveau să 
supravieţuiască” (p. 71). În 1929, la Solovetki soseşte un 
grup de vizitatori, între care Maxim Gorki, care este 
purtat prin diferite sectoare ale lagărului, la spital, 
bunăoară, Gorki s-a exprimat că „Nu-mi plac paradele”, în 
final, Gorki vedea aceste lagăre ca adevărate „şcoli de 
muncă” (p. 79). În fine, în 1929, transformările survenite 
în Uniunea Sovietică, apoi, în lagăre sunt denumite de 
Stalin „Marea cotitură”, măsurile adoptate au anticipat 
ceea ce se va întâmpla în 1937 – 38. Stalin, dorind să-şi 
consolideze puterea, a extins aceste practici de 
înfometare a populaţiei, de deportări în colonii de 
muncă, de trimitere în Gulag. Scopul acestor măsuri de 
consolidare a tiraniei lui Stalin fuseseră observat, de 
exemplu, de Aristotel în Politica (Ed. Semne, 2008, pp. 
322 – 23): „Un alt principiu al tiraniei este de a sărăci pe 
supuşi, pentru ca de o parte garda sa să nu-l coste nimic, ca 
întreţinere, şi pentru ca, de altă parte, ocupaţi a-şi câştiga 
pâinea lor de toate zilele, supuşii să nu găsească timpul liber de 
a conspira. În scopul acesta au fost ridicate piramidele 
Egiptului, monumentele sfinte ale Cypselizilor, templul lui 
Jupiter Olimpianul de către Pisistratizi şi marile lucrări ale lui 
Policrate în Samos, lucrări care n-au decât unul şi acelaşi scop, 
ocuparea statornică şi sărăcirea poporului”. Evident, tot 
astfel s-a petrecut şi în vremurile moderne cu diferite 
proiecte faraonice realizate în diferite ţări ale lumii. 
Curios, e faptul că istoria a reţinut numai numele acestor 
despoţi, a arhitecţilor, nicidecum a celor care efectiv au 
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muncit şi au murit pentru realizarea lor. Dintre aceste 
lucrări, Canalul Marea Albă – Marea Baltică a înghiţit 
multe vieţi omeneşti pentru a fi terminat în 20 de luni 
cum dorea Stalin (viaţa la Solovetki este descrisă de 
Raymond Duguet „O temniţă în Rusia Roşie”, 1927 şi S. 
A. Malsagov „Insula Iadului”, 1926, iar francezul 
Jacques Rossi a scris: „Manualul Gulagului”): „Stalin 
decretase că lucrarea trebuie terminată în 20 de luni, iar 
constructorii săi înţelegeau că sursele de existenţă şi poate 
chiar viaţa lor depindeau de respectarea termenului” (pp. 99 - 
100). La inaugurare – Stalin a călătorit cu vaporul pe 
canal –, Gorki a condus o delegaţie de 120 de scriitori 
sovietici, care a vizitat canalul, iar 36 dintre ei au realizat 
cartea „Canalul numit Stalin”: „este o mărturie grăitoare a 
coruperii scriitorilor şi a intelectualilor din societăţile 
totalitare” (p. 101). Treptat, lagărele se extind în republica 
Komi, în Siberia (insula Nazino de pe Obi), Extremul 
Orient (Kolîma, un simbol al Gulagului, după cum 
Auschwitz-ul este simbolul lagărelor naziste). Dacă, în 
genere, lagărele aveau o reputaţie rea, Kolîma condusă 
de Eduard Berzin va lăsa o amintire nostalgică, atât în 
privinţa hranei, cât şi a condiţiilor de muncă, fapt 
recunoscut de Şalamov (p. 122). Mai mult, Berzin pusese 
la dispoziţia deţinuţilor diferite facilităţi: săli de cinema, 
cluburi de discuţii, biblioteci etc. În fine, în anii 1937 – 38 
se declanşează în Uniunea Sovietică Marea Teroare, 
anticipată în 1934 prin asasinarea lui Serghei Kirov 
(„rămasă şi în prezent un mister neelucidat”, p. 126): „1937 a 
rămas în memoria colectivă a lagărelor nu doar ca anul Marii 
Terori. A fost şi anul în care propaganda privind succesul 
reeducării infractorilor a încetat în cele din urmă, odată cu 
orice altă făţărnicie legată de acest ideal” (pp. 132 - 133). A 
urmat în 1936 arestarea lui Kamenev, Zinoviev, apoi, 
Buharin, Iagoda, conducători de lagăre (numai Frenkel 
scapă. În 1937 conducea lagărul Baikal – Amur, „unul 
dintre cele mai haotice şi mai înspăimântătoare lagăre situate 
în Extremul Orient”, p. 130), Ejov („Spuneţi-i lui Stalin că 
voi muri cu numele lui pe buze”, p. 141). Evident, partea a 
doua este cea mai consistentă, cuprinzând un număr de 
12 capitole din totalul de 27, partea întâi, şase capitole, iar 
partea a treia, nouă capitole, ce urmăresc în detaliu viaţa 
deţinuţilor începând cu arestarea şi încheind cu revolta şi 
evadarea. Se perindă astfel, în timpul lecturii, o 
sumedenie de personaje memorabile, selectate dintre 
deţinuţii lagărelor (Vorkuta, Norilsk, Kolîma) şi 
închisorilor sovietice de tristă amintire (Lubianka, 
Lefortovo, Butirka), sunt descrise percheziţii corporale şi 
interogatorii umilitoare: „Mulţi au recunoscut în memoriile 
lor că în temniţă solidaritatea dintre deţinuţi era efectiv mai 
puternică decât avea să fie mai târziu în lagăre. Când ajungeau 
în lagăre, autorităţile îi puteau dezbina şi conduce mult mai 
uşor. Pentru a-i înstrăina unii de alţii, puteau să-i tenteze cu 
promisiunea unui loc mai bun în ierarhia lagărului, cu o 
mâncare mai bună şi cu munci mai uşoare” (p. 183). Curând, 
întreaga Uniune Sovietică avea să fie înţesată de lagăre 
de muncă (p. 147). Fiecare lagăr avea propriul 
regulament de funcţionare, ziua de muncă ajungând 
uneori la 16 ore (p. 219). Condiţiile de locuit, de 
îmbrăcăminte, hrana şi igiena deţinuţilor erau 
deplorabile, iar munca istovitoare îi determina pe câte 
unii să-şi amputeze degete, o mână, un picior numai 
pentru a se odihni câteva zile: „Haosul a fost caracterul 
dominant al Gulagului încă de pe vremea Canalului de la 
Marea Albă, rămânând astfel până în anii '50, chiar şi după ce 
în Uniunea Sovietică s-a produs mecanizarea multor locuri de 
muncă” (p. 252). Pentru mărirea productivităţii muncii 
deţinuţilor se recurgea la diferite subterfugii: gazete de 
perete, întreceri socialiste între deţinuţi, şedinţe, activităţi 
politice, însă toate erau inutile: bunăoară, la Kolîma un 
deţinut trebuia să cearnă o normă zilnică de 150 de roabe 
de minereu (p. 219), iar la săparea de şanţuri, norma era 
de 9 m.c. (p. 374), în mină norma de cărbune erau  de 5,5 
tone (p. 375). Pedepsele erau în funcţie de greutatea 
faptelor: refuzul de a munci, tentativa de evadare, 
omorul – la carceră sau la barăcile corecţionale (p. 270). 
Deţinuţii puteau primi scrisori, pachete, vizite, exista şi o 
„casă a întâlnirilor”, însă toate aceste facilităţi ameliorau în 
mică măsură existenţa lor, mulţi recomandând să nu mai 
fie vizitaţi. Descrierea gardienilor, a deţinuţilor şi a 
femeilor din lagăre este deprimantă. Toate aceste 
categorii căutau, născoceau modalităţi de supravieţuire 
în condiţiile de climă şi alimentaţie, îmbrăcăminte, 
locuinţe inadecvate. În cele mai precare condiţii de viaţă 
trăiau muribunzii. Totuşi, au existat cazuri de deţinuţi 
care au supravieţuit, şi-au reluat viaţa normală, au scris 
memorii, între care Gustav Herling stins în iulie 2000, des 
citat în carte, este autorul volumului „O lume aparte”, p. 
362, deşi se pare că informatorii nu au lăsat nimic scris. 
Situaţia deţinuţilor se ameliora dacă colaborau cu 
autorităţile. Însuşi Soljeniţîn a acceptat primind numele 
conspirativ Vertov „Acele şase litere, scrie el, < au lăsat urme 
adânci şi ruşinoase în memoria mea >” (p. 383). Când 
Alexandru Paleologu a mărturisit, după 1990 că, în 
detenţie colaborase, şi-a motivat decizia prin precedentul 
Soljeniţîn, deşi „În principiu, toţi cei mai cunoscuţi clasici ai 
genului memorialistic au fost privilegiaţi într-un moment sau 
în altul al vieţii de lagăr: Evghenia Ghinsburg, Lev Razgon, 
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astfel ca nişte giuvaere care emană o singură lumină, cea a 
Sophiei Perennis. Limba zeilor o vorbesc marii poeţi, de 
aceea şi expresia poetică a lui Schuon ne va conduce în 
mintea şi inima unui înţelept.

Ca o credinţă personală, trebuie să spun cât de 
important este să luăm aminte la Cealaltă pâine cu care se 
hrăneşte un poet spiritual, la nutrimentul care emană etern 
sub formă de parfum salvific din creaţiile sale. Aceasta este 
cheia hermeneutică ce deschide uşa înţelegerii, dar şi care 
stopează derapajele hermeneutice ale cititorului îndrăzneţ 
şi ignorant. Libertatea înţelegerii are nişte limite, şi nu 
trebuie să devină libertinaj hermeneutic. Este şi cazul lui 
Frithjof Schuon. Urgenţa lui spirituală, o obligaţie destinală 
cred, manifestată atât de crepuscular, ne cere şi ne obligă să 
fim atenţi la Pâinea cu care acesta s-a hrănit de-a lungul 
unei vieţi destul de lungi. Fericita povară ce ne-o aduce 
întoarcerea privirii înspre tot ce înseamnă Religio Perennis 
este atât începutul, cât şi Calea; iar poeziile acestea nu sunt 
decât un îndemn simbolic de a privi în direcţia bună. 

Nimic nu ar fi mai potrivit la final decât cuvântul 
editorilor poeziilor lui Schuon, din care am selectat şi 
tradus cele nouă poeme, cu care închei şi eu: „peregrinul 
spiritual poarte purta cu sine această carte de Cânturi 
pentru toată viaţa sa şi să nu-i epuizeze conţinutul, pentru 
că acesta este chiar inepuizabila şi frumoasa viaţă a 
spiritului.” (p. xviii)

Despre Sine (Vom Selbst)

Precum scânteile din foc ce se zburlesc,
Ori ca stropii din cascadă,
Aşa şi Sinele pare-a se fi împărţit
În sufletele Universului ce se joacă.

Sinele un „altul” a devenit de atâtea mii de ori
Sie străin s-a descoperit, pierdut în depărtările lumii.
Dar Adevărul străluceşte – şi fie ca sufletul să-l regăsească
Şi să-L trăiască, până ce în întregime asemenea Lui va 
deveni.

Spiritul cu materia s-a amestecat
Şi conştiinţa de sine însuşi s-a tulburat – 
Soarta sa aceasta-i, de Cel de Sus lăsată:

Eliberat să fii doar de-a Adevărului chemare.

Revenire (Wiederkehr)

Să fii, ş-apoi deloc să fii; realitate,
Apoi nimic; e mângâierea ce nouă ne-a rămas,
Precum un cântec de iubire niciodată auzit
Atins de semnul nerăbdătoarei treceri
Moare în noapte pierdut.

Şi iată ce ne spuse înţeleptul:
Jeleşti că lumea-i toată-n risipire; treaz fii
Şi nu te lamenta, că Dumnezeu nicicând greşeşte.
Cu El e tot ce demn e de iubire,
Şi totul se întoarce cu o nouă strălucire – 
Da, toată cântarea adâncă a frumuseţii.

Ci doar să ştii: tot ce-i bun şi-apoi dispare
E aşa făcut încât din nou în lume apare.

Ad Astra

Ad astra – către stele – sufletu-n efortul său tânjeşte
Chemat parcă de-o nesfârşită nostalgie.
O, cale a Adevărului şi-a Frumuseţii te-am ales – 
A Domnului-rememorare sufletul mi-l umple.

Tu eşti cântul ce orice jeluire linişteşte – 
Lumină a Harului, în inima mea străluceşte!
Domnul ne este Adăpost şi Pavăză – 

Cu El tu fii, şi El fi-va cu tine.

 „Ego-itate” (Ichheit)

Gândirea mea adesea se apleca înspre taina „Eului”.
De ce-s chiar eu ce mă gândesc pe mine „Eu”,
Şi nu un altul? De ce această lume-i 
Spartă în atâtea mii de-oglinzi?

Doar vezi: nimeni să se minuneze.
Mai toţi, ca orbii ziua şi-o petrec.
Şi multe ei gândesc, dar nu şi taina aceasta;
C-ar sta şi altfel lucrurile, nici că-şi pot închipui.

Şi e ciudat: Eul e doar un văl pictat
Conform cu vârsta, ori cu experienţa.
Deci, cine aş fi eu? Cine inima mi-a moştenit?
Cine dincolo de orbita lui Eul îmi poate înălţa?

Doar ştiu că dincolo de toate tronează Unicul Sine,

Geneza Poetului la bătrâneţe

Nu ştiu să se fi vorbit ori să se fi tradus ceva la noi din 
poeziile autorilor aparţinând celui mai important curent 
sapienţial din secolul XX, cunoscut ca tradiţionist sau 
perenialist, cu reprezentanţi de marcă precum René 
Guénon, Ananda K. Coomaraswamy, Frithjof Schuon, Titus 
Burckhardt, Seyyed Hossein Nasr. Iar dintre români îi 
putem menţiona pe Vasile Lovinescu, Radu Vasiliu, Mihai 
Vâlsan, ori Florin Mihăescu. Ce-i drept, nu toţi dintre ei au 
cochetat cu poezia la modul creator. De pildă, Guénon a 
avut câteva tentative juvenile, în manieră simbolistă (Les 
Aspects de Satan). Dar important pentru noi este să 
dezvăluim acele creaţii de maturitate care se află vizibil sub 
influenţa gândirii perenialiste. Cu certitudine, cazul 
exemplar rămâne Frithjof Schuon (1907-1998). Dar şi cel mai 
fascinant prin survenirea neaşteptată a unui uriaş flux de 
creaţie poetică în amurgul vieţii.

Concret, în ultimii săi trei ani de viaţă, între 1995 şi 
1998, Schuon a scris circa 3.500 de poeme, cele mai multe în 
germană, limbajul prim al sufletului său. Vom vedea în 
continuare că această cantitate îngrijorătoare nu ne impune 
neapărat o critică aspră din perspectiva originalităţii, ori a 
puterii lor lirice şi estetice. În primul rând, poeziile acestuia 
sunt intenţionat Sinngedichte, adică poeme didactice. 
Gândul lui Schuon era ca acestea să aibă un efect similar 
eseurilor sale, şi anume să obţină de la cititor, cel cu afinităţi 
pentru Calea înţelepciunii, o orientare înspre Sophia 
Perennis.

Începutul creaţiei poetice schuoniene nu se găseşte 
totuşi la bătrâneţe ci, cum se întâmplă mai mereu, la 
tinereţe, respectiv la 13 ani. Ulterior asistăm la o continuă 
creştere, o maturizare pe calea înţelepciunii, la dezvoltarea 
a ceea ce este acum ştiut ca Religio Perennis. Şi o tăcere 
deplină în ceea ce priveşte poezia. Şi chiar dacă bătrâneţea 
sa a cunoscut o resurecţie a laturii sale artistice, anume către 
pictură şi poezie, un singur filon traversează întreaga sa 
creaţie. Este vorba despre prezenţa mesajului perenialist, a 
îndemnului la un altfel de Weltanschauung pentru omul 
modern. Schuon se dezvăluie astfel în proprii săi ochi, ca şi 
într-ai noştri, nu ca un poet interesat de metafizică, ci mai 
degrabă ca un metafizician care scrie şi poezii. Este astfel 
evident din ce direcţie ar trebui văzută şi interpretată 
poezia schuoniană.

Cât de important era pentru el transmiterea 
înţelepciunii eterne şi sub această înfăţişare lirică, cât de 
vital era pentru el acest nou testament spiritual, o putem 
constata din atitudinea lui faţă de procesul creator. Se 
trezea noaptea din somn pentru a nota pe carneţele 
versurile visate, gândite…

Dintr-o adâncă iubire a Adevărului şi a Sacrului

Schuon s-a arătat întotdeauna fascinat, în sensul unui 
mysterium fascinans, de o anumită cuaternitate axiologică: 
tot ceea ce ni se înfăţişează ca măreţ, copilăresc, frumos şi 
sacru. Mesajul său fundamental ar fi acela că, în ultimă 
instanţă, sacrul este prezent în orice aspect al vieţii noastre, 
cu siguranţă şi în poezie.

Poezia lui ni se dezvăluie ca un fel de testament, ca o 
revenire (Wiederkehr) firească, o epifanie estetică am putea 
spune, a Sophiei Perennis, într-o formă a simplicităţii fericite. 
Dacă ceva lipseşte, aceasta e încărcătura, greoaie pentru 
mulţi proaspeţi căutători, ai limbajului conceptual, ai 
termenilor tehnici specifici tradiţiilor în care ideile 
respective se găsesc, respectiv islamică, hindusă, creştină, 
taoistă dar şi tradiţiile amerindienilor. Poate pentru început 
e mai bine aşa, dar să nu uităm ce ne amintea Louis 
Massignon despre puterea evocatoare a lexicului 
misticilor…

Limbajul poetic preferat de Schuon este unul epurat, 
fără excesele metaforizării, ce nu ar fi, ţinând cont de 
intenţiile „didactice” ale acestuia, decât o încărcătură 
reziduală, indezirabilă din punct de vedere sapienţial. Nu 
efectul estetic îl are în vedere Şeicul poet, ci înţelegerea, 
transformarea interioară la întâlnirea cu aceste forme 
poetice, simplificate şi înfrumuseţate, ale metafizicii 
perenialiste. Înţelepciunea divină şi cunoaşterea de sine, a 
Sinelui divin, sunt amândouă Nordul şi busola acestor 
poezii. Fără să posede nici rigurozitatea reflexivă, nici 
greutatea conceptuală din eseuri, poeziile lui au totuşi 
menirea nobilă de stârni dorinţa Căutării în cititorul sincer. 
Sau, ca să utilizăm o formulă dragă misticilor, de a le 
deschide Ochiul Inimii, organul intelectiv al înţelegerii 
spirituale. Devine astfel poezia aceasta în ochii noştri un 
substitut, aparent facil, de rugăciune, meditaţie şi 
contemplaţie.

Poezia, hrană şi bucurie pentru spirit şi pentru suflet

Poezia lui Schuon trebuie înţeleasă ca o hrană pentru 
spirit şi bucurie (ānanda, ar spune hindusul) pentru suflet. 
Scopul ei, ca al oricărei arte tradiţionale, este de a ne face 
participanţi ai unei exteriorităţi care ne conduce la o 
interioritate specială, de a ne expune unui înveliş 
înfrumuseţat ce tăinuieşte un miez soteriologic. Un parfum 
al infinitudinii ne oferă poeziile sale, o cristalizare a 
informalului într-o formă finită, clară. Multe poezii ne apar 

Soare bine pitit sub cochilia 
Existenţei pământeşti.

O, Soare, fie ca Tu să radiezi
În celula întunecată a „Ego-ităţii” noastre!

Nemişcare (Stille)

Vezi tu păsările ce către Sud migrează?
Aşa-i şi vremuirea: dusă şi retrasă.
Nemişcat să stai, pradă înşelăciunii timpului să nu te dai
Căci el cu vis ţesut în vis te tot momeşte.

Nostalgia noastră-i pentru alte depărtări
Dar inima înţeleaptă într-un Aici de Aur se adăposteşte.
Renunţă la tabloul-vis al unor utopice tărâmuri - 

În tine însuţi porţi şi soarele şi stelele.

Am ascultat lăuta (Ich hörte eine Laute)

În noapte o lăută auzii, departe – 
O dulce glas al unui cânt fără cuvinte.
Cine la mine cu-atâta dragoste gândi – 
Cine, în visul meu, la uşa inimii îmi zăbovi?

Sufletul, un văl de vise, ţesătură
A unui dor ce-ntru iubire aspiră;
Frumuseţea şi iubirea, sunt cântarea 
De inima mea în noapte dăruite.

Natura primordială a Binelui e gata să inunde
Dar valurile sale, ce depărtarea au ales,
Tânjesc să se întoarcă dintre umbrele unui tărâm străin.

Şi astfel cântul secret s-a zămislit
Vibrând acum prin corzile sufletului meu

Şi, într-un final, el se ivi din a Domnului Iubire.

Adâncimile Sufletului (Seelengrund)

O, privighetoare, în cea mai dulce noapte-a verii – 
O, cântec de iubire, ce sufletul ne aprinzi!
Cine ştie, cine ştie ce dor, ce dor vorbeşte – 
Cine a îmbrăţişat vreodată adâncimile iubirii?

O, iubire-suferinţă, ce leac nu îşi găseşte;
O, mângâiere, ce frumuseţea pământească ne-o dăruieşte!
O, roată a lumii, ce sorţii inimii întorni,
O, iubire-vis, ce întru Eternitate te desfăşori!

De ce în amărăciune dulceaţa trebuie s-o ascunzi?
Ţesută e profund în lumea noastră;
Acesta-i cântecul inimii omeneşti – 

Sufletul tânjeşte, pentru că spre înălţimi râvneşte.

Sabia (Das Schwert)

Lasă sabia strălucitoare a adevărului să taie prin
Vălurile de ceaţă din sufletul tău întunecat.
Cuvântul Prea-Înaltului, cuvântul mântuirii – 
Întotdeauna poartă-l în inima ta, pe limba ta.

Nu-ţi închipui că sufletul omului e sfânt
Când prosteşte orice luptă ocoleşte;
Tu onoare să-i acorzi războinicului drept, 
Pentru că pacea sălăşluieşte în sabia lui nobilă.

Arma ta – bine aceasta s-o pricepi – 
Nu-i să stârnească ceartă şi inutil conflict.
Las-o duşmanii binelui să-i domolească,
Şi înţelept ce-i mincinoasă pace să depăşească!

Devenire (Werden)

Mustul, din strugurii striviţi şi fermentaţi,
Ne dăruie vin nobil şi extaze. Tot astfel sufletul
De sine însuşi se desparte, când el întru iubire-i copt,
Şi al vieţii înţeles cu inima îl prinde.

Altfel, de Dumnezeu iubirea ce-i, dacă nu vin,
Cânt ceresc – nu stâncă ţeapănă şi mută.
De gheaţă-i inima, topindu-se în soare – 
Iar cel a cărui inimă-i topită, aceasta de la Domnu-i dăruită.

Nicicând rămâi sub stăpânirea îndoielii,
Doar n-ai s-accepţi ca mintea pacea să-ţi fure.
Ce, nu ai auzit că mântuirea credinţa ţi-o aduce?
Cu-adevărat să zici: cred, pentru că mă încred!

traducere şi cuvânt lămuritor 
Anton LASCU
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ei sunt reali, recunoaşte existenţa unui suflet ca 
principiu al vieţii, constituit din nişte atomi cu 
proprietăţi deosebite, subtili, netezi, rotunzi şi foarte 
mobili. În lume, aşa cum o concepe Democrit, există pe 
lângă oameni şi zei sau demoni, care trăiesc mai mult, 
dar nu pentru totdeauna şi totodată nenumărate lumi. 
Platon, cel care a marcat profund şi pentru multă 
vreme atât filosofia, cât şi religia culturii europene, 
sintetizează în mod strălucit ideile predecesorilor săi, 
în binecunoscuta Parabolă a peşterii. Teoria centrală a 
acestei parabole susţine faptul că în spatele lumii 
fizice, materiale, accesibile simţurilor, există o altă 
lume, nevăzută, la adevărul căreia are acces doar 
raţiunea, intelectul. Lumea aceasta este una pur 
spirituală, alcătuită din Idei care există de sine 
stătătoare şi obiective, ca realităţi imuabile şi totodată 
modele perfecte şi eterne ale lucrurilor din lumea 
fizică, senzorială. Lumea Ideilor beneficiază, în 
viziunea lui Platon, de un grad mai mare de realitate 
decât cea fizică, întrucât aceasta din urmă este supusă 
schimbării şi degradării, în timp ce Ideile sunt realităţi 
eterne, pe care timpul nu le atinge. Ce ne interesează în 
mod deosebit aici este felul în care este privit cel care a 
reuşit să se elibereze din limitarea senzorială şi prin 
eforturi deosebite, să cunoască lumea nevăzută, lumea 
din spatele lumii. Cei rămaşi în peşteră, captivi într-o 
perspectivă exclusiv empirică, senzorială, sunt, tocmai 
de aceea, incapabili să înţeleagă ceva din minunatele 
lucruri povestite de temerarul adevărului. Ei au 
dezvoltat în consecinţă o atitudine care a persistat 
vreme de mai bine de două mii de ani, faţă de toţi cei 
care au avansat asemenea idei, vorbind  despre o lume 
nevăzută:   l-au considerat nebun şi chiar periculos 
pentru comunitatea lor. 

În toată istoria filosofiei europene s-au propus în 
mod constant teorii care trimit la o realitate nevăzută, 
la un nivel superior de existenţă, la o lume spirituală 
sau la o substanţă subtilă, imaterială care susţine şi 
animă materia. Nu intenţionăm să enumerăm aici toate 
marile nume ale filosofiei occidentale care au intuit sau 
au gândit în mod discursiv asupra substratului 
nevăzut al materiei, întrucât cititorii noştri le cunosc 
prea bine. Vrem să observăm doar faptul că atitudinea 
faţă de filosofi a rămas aproape neschimbată până 
astăzi: ei sunt etichetaţi ca fiind puţin nebuni, unii 
chiar periculoşi (vezi Socrate, Bruno etc.) şi ca urmare 
trataţi fie cu milă, fie cu cruzime. Au existat fireşte şi 
excepţii.
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la extremă odată cu succesul ştiinţelor pozitive a căror 
utilitate practică de netăgăduit a vrăjit minţile 
europenilor, închizându-le într-o perspectivă 
materialistă cu consecinţe tot mai dezastruoase. Acest 
tip de gândire, pe care Noica îl numeşte, pe bună 
dreptate, Logica lui Ares, o logică a numărului, a 
cantităţii, proclamă drept criteriu al existenţei unui 
lucru, fenomen sau proces, posibilitatea de a fi 
observat, măsurat şi explicat. Nimic din ceea ce nu 
corespunde acestui criteriu nu prezintă valoare şi nu 
dispune de realitate. Poate doar de una mintală. Acesta 
este şi motivul pentru care abordările psihologice 
contemporane ale viziunilor şi călătoriilor în alte lumi  
converg asupra unui singur fapt:”universurile 
explorate sunt universuri mentale. Cu alte cuvinte, 
realitatea lor este în mintea exploratorului.” Ce anume 
şi unde este spaţiul mental, psihologia nu reuşeşte să 
lămurească suficient, pentru că proprietăţile acestui 
spaţiu au fost şi rămân enigme nedezlegate, de la 
începuturile umanităţii şi până astăzi. Ştiinţele pozitive 
şi implicit pozitivismul  apreciază spaţiul mental ca 
fiind unul fictiv, imaginar, lipsit de realitate, 
consistenţă şi valoare. Cele mai noi ştiinţe însă, cum ar 
fi cibernetica, l-au readus în actualitate, demonstrând 
contrariul, realitatea nebănuită a acestui tip special de 
spaţiu. „Suntem îndreptăţiţi să credem că spaţiul 
nostru mental are proprietăţi uluitoare, dintre care cea 
mai remarcabilă este aceea că nu este limitat la trei 
dimensiuni, aşa cum este universul fizic 
înconjurător.(...) când pătrundem în spaţiul nostru 
mental, nu ştim cu adevărat unde mergem. În 
interiorul minţii noastre nu este loc în care visele şi 
SMC (stări modificate de conştiinţă) să nu ne poată 
duce.” 

Fizica cuantică aduce şi ea în atenţie lumea din 
spatele lumii, demonstrând, indirect, faptul că 
intuiţiile filosofilor, experienţele misticilor şi tehnicile 
şamanilor nu ţin de nebunie, ci mai curând de geniu, 
de cunoaştere profundă şi de stăpânirea unor metode 
fundamentate pe o înţelegere holistică  şi integratoare 
a lumii. Este un fapt acceptat de mai bine de jumătate 
de deceniu, faptul că atât pe Pământ, cât şi în univers 
lucrurile se întemeiază pe microrealităţi şi forţe uneori 

Întrebarea fundamentală a oricărei metafizici: „de 
ce există ceea ce există?” a trimis,  în mod invariabil, 
spiritul uman către o altă lume, o realitate nevăzută, o 
lume ascunsă în spatele lumii accesibile ochiului. Toţi 
cei care au stăruit cu seriozitate în această întrebare, 
filosofi, mistici, preoţi, şamani, au descoperit mai întâi 
faptul că ”vizibilul nu este decât un strat subţire, un 
înveliş fragil şi aparent acoperitor al invizibilului”  şi 
au înţeles că realitatea fizică, observabilă, se 
fundamentează pe un substrat nevăzut, cu o 
consistenţă foarte subtilă .

În toate vechile tradiţii şi culturi găsim aceeaşi 
ierarhizare a lumii: lumea de sus, lumea de mijloc- 
Pământul- şi lumea de jos. În prima şi în ultima dintre 
aceste lumi, locuiesc fiinţe de natură spirituală, după 
cum urmează: lumea de sus, din ceruri, este populată 
de spirite superioare, luminoase şi bune. Este o lume la 
care tânjesc toţi cei care cred în ea, dar la care se ajunge 
foarte greu. În lumea de jos, o lume inferioară, 
subpământeană, întunecată, stăpânesc entităţi 
spirituale malefice, distructive şi duşmănoase. Între 
aceste două lumi, se află lumea pământeană, ca un 
nivel de mijloc, ca un pasaj pe parcursul căruia, 
oamenii au posibilitatea ca, prin cunoaştere, să acceadă 
la nivelul superior al realităţii, să urce la ceruri. 

Fascinaţia exercitată de lumile nevăzute a 
alimentat, încă din zorii omenirii, una dintre cele mai 
puternice dorinţe: accea de a călători în aceste lumi. 
Cele mai vechi documente ale umanităţii şi cercetările 
asupra culturilor de vânători şi culegători arată că nu a 
fost nimic mai important pentru acei oameni decât să 
călătorească în lumea nevăzută, fie în cea de sus, fie în 
cea de jos, din motive extrem de pragmatice: spiritele, 
odată contactate şi îmbunate, îi puteau ajuta la 
vânătoare, le protejau sănătatea, familia şi îi ţineau 
departe pe duşmani. În antichitatea greacă, evul 
mediu, epoca modernă şi chiar contemporană, dorinţa 
de a călători în lumea din spatele lumii, a rămas la fel 
de puternică, chiar dacă pentru un număr tot mai mic 
de oameni.

Toţi cei care au cercetat viziunile şi călătoriile în 
alte lumi au ridicat aceeaşi întrebare: unde se duceau 
acei călători:şamanii, vrăjitorii, misticii, pustnicii, 
gnosticii şi cum reuşeau ei să călătorească? Cel mai 
frecvent răspuns privind localizarea acelor lumi 
nevăzute, era că ele aparţin fie universului nostru fizic, 
fie unui univers paralel. La început ele au fost 
prezentate  de religie ca şi călătorii vizionare, călătorii 
ale spiritului în timp şi spaţiu. În  creştinism de pildă, 
cea mai cunoscută şi mai spectaculoasă este călătoria 
lui Enoh, despre care relatează „cea mai de seamă 
operă apocaliptică din afara Scripturilor canonice” care 
aparţine perioadei 200-150 î. H. „Enoh a umblat cu 
Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat 
Dumnezeu” Enoh şi Ilie sunt singurii oameni despre 
care se spune că sunt încă în viaţă, alături de 
Dumnezeu şi că se vor întoarce pentru a izbăvi 
Pământul.

Perspectiva filosofică dezvăluie şi ea aceeaşi 
dorinţă nestinsă de a transcende realitatea empirică şi 
totodată convingerea, izvorâtă dintr-o profundă 
intuiţie, că există o realitate nevăzută, accesibilă doar 
unui spirit tenace şi luminat prin efortul cunoaşterii.
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anticilor greci, regăsim constant setea de a trece 
dincolo de aparenţe pentru a găsi şi a cunoaşte temelia 
nevăzută a lumii fizice. Fiecare dintre marile voci ale 
filosofiei greceşti a spus în felul său acelaşi lucru, a 
încercat să prezinte şi să argumenteze aceeaşi idee: 
lumea fizică, accesibilă simţurilor, se întemeiază şi este 
susţinută în permanenţă de o altă lume, nevăzută, de o 
natură total diferită, o lume subtilă, care poate fi doar 
înţeleasă, dată fiind esenţa ei. Parmenide a vorbit 
despre Fiinţă ca gândire, „căci e totuna a gândi cu a fi”. 
Anaxagoras vede în spatele tuturor lucrurilor 
particulare un spirit, nous,”infinit, de sine stătător şi 
neamestecat cu nici un lucru”, un spirit care a pus în 
mişcare tot ceea ce există, cunoaşte totul şi ordonează 
totul şi la adevărul căruia nu putem ajunge din cauza 
slăbiciunii simţurilor. Democrit însuşi, considerat „cel 
mai strălucit reprezentant al materialismului din 
antichitate”, care a intuit existenţa atomilor cu două 
mii cinci sute de ani înainte ca fizica să demostreze că 

paradoxale, care chiar dacă nu se văd, pot fi 
demonstrate şi îşi fac simţită prezenţa. Cele mai 
recente teorii despre structura universului, ca de pildă 
teoria corzilor, propun un model în care toate 
lucrurile, sistemele şi forţele care le guvernează sunt 
conectate între ele ca într-o reţea imensă, ca  într-o 
pânză de păianjen. Atunci când ceva se întâmplă într-
un punct al acestei structuri, întreaga pânză este 
străbătută de vibraţii. Lucrul acesta îl ştiau de mai bine 
de şase mii de ani şamanii comunităţilor tradiţionale, îl 
ştiau credincioşii profunzi acum două mii de ani şi 
deopotrivă marii filosofi.  

Viziunile şi călătoriile în lumea nevăzută sunt atât 
de extinse în timp şi spaţiu, încât pot fi apreciate, fără 
ezitare, ca fiind experienţe universale. Stă în natura 
profundă a fiinţei umane să-şi exploreze propriul 
spaţiu mental şi de asemenea să se confrunte şi să 
interacţioneze cu spaţiul exterior ei, cu aşa numita 
„realitate obiectivă”. Deşi modelul gândirii ştiinţifice 
proclamă, fără argumente inatacabile, că doar 
persoanele imature-copiii şi bolnavii mintali- nu pot 
deosebi lumea interioară de cea exterioară, toţi 
gânditorii profunzi, atât din cultura orientală, cât şi 
din cea occidentală, din antichitate până în epoca 
modernă, au abordat problema graniţei dintre cele 
două realităţi, căutând un criteriu pe care să ne putem 
baza în distincţia dintre ele.
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fiecare la concluzia că ceea ce noi considerăm a fi 
lumea exterioară este o construcţie a minţii noastre şi 
deci lipsită de obiectivitate. Aceeaşi idee este adusă în 
atenţie de către Heisenberg. El demonstrează că nu se 
poate indica exact poziţia şi viteza unei particule 
atomice, întrucât instrumentele de observaţie perturbă 
cunoaşterea vitezei şi invers, măsurarea vitezei face 
imprecisă cunoaşterea poziţiei. În concluzie, în 
microfizică există întotdeauna o cantitate de eroare în 
determinarea poziţiei sau a vitezei, legiferată în 
relaţiile de incertitudine. Realitatea, sau cel puţin o 
parte din ea, ne scapă aşadar, iar ceea ce ne scapă 
trebuie construit de propria noastră minte. „Ceea ce 
numim univers obiectiv este de fapt o convenţie creată 
de mecanismele umane de percepţie” rezultând de aici 
faptul că lumea subiectivă şi cea „obiectivă” nu sunt 
lumi paralele, şi că, deşi se pare că ele interferează, 
întreaga lume este subiectivă, pentru că nimeni nu 
poate spune unde se termină una şi unde începe 
cealaltă. Tocmai pe acest fapt se bazează tehnologia 
realităţii virtuale care a reuşit să realizeze în ultimii ani 
simulări pe calculator, prin care se creează o lume atât 
de dinamică, plină de obiecte  pe care subiectul le 
poate ridica şi  examina,  încât pare absolut reală. 

Deşi descoperirile fizicii cuantice au deja o istorie în 
spate, deşi există şi funcţionează tehnologii bazate pe 
stimularea şi manipularea mecanismelor cerebrale, 
deşi există studii şi cercetări solide asupra 
şamanismului, extazului, a posibilităţii de a călători 
realmente în spirit la distanţe imense, deşi toate 
culturile tradiţionale înţeleg lumea în acelaşi mod 
integrator, nimic din acestea nu fac obiectul vreunei 
discipline şcolare. Şcoala nu poate sau nu vrea să 
faciliteze elevilor dezvoltarea capacităţii de a face 
conexiuni interdisciplinare astfel încât să-şi dezvolte o 
viziune asupra lumii ca sistem în care toate 
componentele sunt interconectate şi în care orice gând, 
cuvânt sau acţiune a cuiva are consecinţe la nivelul 
întregului. Acesta este motivul pentru care, ca 
persoană care a căutat să afle şi să înţeleagă mai mult 
decât a fost învăţată în şcoală, şi mai mult ca persoană 
care are posibilitatea de a împărtăşi cu cei tineri ideile 
neinstituţionalizate menţionate mai sus, încerc la toate 
lecţiile de filosofie, pshihologie şi logică, atunci când 
momentul discursului o permite, să fac legătura între 
nevăzutul intuit de filosofi şi cel demonstrat de fizica 
cuantică. Dacă discursul ne conduce la daimonul 
socratic, la ideile platonice sau la Ideea hegeliană, 
ridicăm întrebarea despre suflet, despre spirit,  
ajungem la aureolele sfinţilor  şi de acolo la natura 
luminii, la  fotografiile Killian sau Emoto şi în final la 
conluzia că nu există doar ceea ce se vede. Gândurile 
noastre au importanţă pentru că minunatul nostru 
creier funcţionază pe baza unor impulsuri electrice şi 
poate de aceea Pascal ne îndemna „să ne silim a cugeta 
frumos”. Cuvintele noastre au importanţă, pentru că 
este acţiunea umană care consumă cea mai mare 
cantitate de energie din corp şi poate de aceea Geneza 
povesteşte că „la început a fost cuvântul” ca forţă 
creatoare. Acţiunile noastre sunt importante şi pot 
schimba lumea, pentru că fiecare individ este într-o 
lume în care totul şi toate sunt legate într-o reţea 
imensă, pe care doar mintea umană o poate imagina, 
înţelege şi manevra.    

Lumea nevăzută-de la 
intuiţia filosofică la fizica 
cuantică

Georgia ZMEU
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loc o umplere. Cu alte cuvinte, împărţirea nu este a 
teritoriului, ci în teritoriu.

Ceea ce vrea să spună G. Deleuze este că la baza 
gândirii noastre stă diferenţa. Această considerare nu 
afirmă că noi nu mai gândim prin identitate, asemănare, 
analogie sau opoziţie, dar are loc o inversare de roluri; 
dacă până acum gândirea prin diferenţe era posibilă 
datorită gândirii reprezentative, filosoful francez infirmă 
această iluzie şi încearcă să demonstreze că anume 
gândirea prin diferenţe face posibilă gândirea prin 
asemănare. Diferenţa reprezintă fundalul şi în spatele ei 
nu se află nimic. „Asemănarea este oricum un efect, un 
produs de funcţionare, un rezultat extern – o iluzie ce se 
iveşte de îndată ce agentul îşi arogă o identitate care îi 
lipseşte..., asemănarea este totdeauna la exterior, iar 
diferenţa, mică sau mare, formează nucleul sistemului”.

Să nu uităm că pentru Platon a gândi înseamnă 
recogniţie, iar pentru creştin a contempla adevărurile 
divine, acelaşi lucru până la urmă; gândirea, sau ceea ce 
înseamnă a gândi, este plasată într-un cadru bine 
determinat, se ştie ce înseamnă şi ce vizează. Întrebarea lui 
M. Heidegger: „Ce înseamnă a gândi?” instituie un nou 
context. A gândi nu înseamnă a reflecta asupra a ceva 
determinat, ci a gândi negândibilul, abia astfel vom intra 
în sfera gândirii, prin această incomoditate, violenţă, 
provocare. „Gândirea nu gândeşte decât constrânsă şi 
forţată, în prezenţa a ceea ce dă de gândit, a ceea ce e de 
gândit – iar ceea ce e de gândit este şi negândibilul sau 
negândirea, adică faptul perpetuu că nu gândim încă. Este 
adevărat că, pe drumul ce duce la ceea ce e gâdit, totul 
porneşte de la sensibilitate”. Sensibilitatea este punctul de 
pornire, dar gândirea nu vizează un proces prin care un 
cogito, privit ca centru de sinteză a facultăţilor, se 
raportează la un obiect exterior pentru a-l surprinde într-
un concept. Odată cu afirmarea gândirii prin diferenţe 
descentralizăm eul, ierarhia facultăţilor, precum şi alte 
forme de subordonare. Se deconstruieşte idealul simţului 
comun şi a bunului simţ. Gândirea prin diferenţe sperie 
pentru că forţează necunoscutul, negândibilul, 
neabordabilul, dar anume acest lucru şi o simulează, o 
incită, o enegizează şi nu-i conferă linişte. „Laşitatea, 
cruzimea, josnicia, prostia nu sunt doar puteri corporale, 
sau fapte de caracter şi societate, ci structuri ale gândirii ca 
atare”.

Normalul, pasivitatea, obişnuinţa atrofiază, adoarme, 
te supune inerţiei, în timp ce discontinuul, ruptura, 
provocarea, suferinţa cere acţiune, doreşte depăşire, 
forţează limita. Gândirea prin diferenţe este un eveniment.

Volumul reputatului profesor de ştiinţe politice al 
Universităţii Maryland, Vladimir Tismăneanu, Despre 
comunism. Destinul unei religii politice este constituit dintr-o 
serie de articole, eseuri realizate în intervalul 2010-2011. 
Temele abordate de către autor vizează esenţa, ţelurile 
ultime ale acestei doctrine radicale – economică, morală, 
socială şi culturală -, comunismul fiind axat pe realizarea 
unor scopuri fundamental transformatoare, obiectivul său 
ultim fiind reprezentat de crearea unei noi civilizaţii, 
construită pe baza Omului Nou (o lucrare ce abordează 
detaliat această tematică fiind aceea a lui Lucian Boia, 
Mitologia ştiinţifică a comunismului, Editura Humanitas, 
2005).

Acest volum ne oferă, astfel, o abordare teoretică, 
reunind texte ce înfăţişează această doctrină din mai multe 
perspective: ca mit politic ori ca religie seculară, filonul 
religios regăsindu-se în fanatismul revoluţionar, cultul 
partidului, istoricismul, în obiectivele universaliste ori 
promisiunile escatologice ce ”au ambiţia de a explica 
totalitatea lumii şi misterul vieţii” (curente ideatice ce sunt 
influenţate profund de gnosticism ori de Iluminism).

Lucrarea este structurată în trei părţi distincte prin 
prisma tematicilor abordate. Astfel, prima parte a lucrării, 
pe care o consider a fi cea mai relevantă din perspectiva 
abordării teoretice, include cinci eseuri.

Primul dintre acestea, intitulat Despre comunism: o 
religie seculară, propune o definire a comunismului drept 
religie seculară prin prisma faptului că vizează o 
transformare a condiţiei umane, cât şi prin mesianismul 
revoluţionar – proletariatul fiind încarnarea eroului 
mesianic. De asemenea, autorul ne oferă câteva 
caracteristici ale marxismului, printre care merită amintit: 
se întemeiază pe cultul raţiunii istoriei, s-a născut ca 
răspuns la criza modernităţii burgheze, precum şi că 
marxismul este caracterizat, în esenţă, de un profund 
caracter maniheist, dar şi de violenţă. Demn de evidenţiat 
ar fi şi faptul că marxismul s-a impus, conform 
politologului român, prin faptul că s-a impus drept un 
substitut secular al religiei tradiţionale, fundamental în 
acest cadru fiind că marxismul a eliminat imperativul etic.

Într-un alt eseu, denumit Ce a fost şi încă este 
comunismul, autorul propune o viziune în cadrul căreia 
comunismul ar avea drept elemente centrale rolul 
privilegiat al partidului respectiv transformarea naturii 
umane (Omul Nou). Pornind de la matricea simbolico – 

religioasă (pornind pe filiera deschisă de Eric Voegelin, 
Religii politice, Editura Humanitas, 2010 sau Robert C. 
Tucker, Filosofie şi mit la Karl Marx, Editura Humanitas, 
2011), autorul aduce în discuţie o viziune asupra 
comunismului considerat drept o inginerie socială ori o 
”teodicee raţionalizată” (Dumnezeu fiind înlocuit cu 
Istoria). Pe de altă parte, componenta utopică a 
marxismului îşi păstrează relevanţa şi influenţa, consideră 
autorul, tocmai prin pretenţia scientistă a doctrinei.

Un alt eseu, Stalinismul în Europa de Est, are ca punct 
central o dezbatere a situaţiei geopolitice, a contextului 
general din Europa de Est de după al doilea război 
mondial, una ce denotă o evoluţie a ţărilor din Europa 
Centrală şi de Est începând cu a doua jumătate a anilor 
1930 ce era caracterizată de o îndepărtare a acestora de 
modelul democratic liberal, fapt ce le-a vulnerabilizat, 
statele fiind principalii responsabili pentru propria lor 
soartă. 

În altă ordine de idei, al patrulea eseu, intitulat Ce a fost 
stalinismul naţional, aduce în discuţie întocmai versiunea 
”stalinismului naţional”, Robert C. Tucker evidenţiind 
foarte clar politica stalinistă, considerându-l pe Stalin ”un 
bolşevic de extremă dreaptă, care a combinat versiunea sa 
asupra leninismului cu marele naţionalism rusesc”. Astfel, 
în cazurile României şi Albaniei întâlnim drept element 
specific încercarea de a găsi o ”cale naţională” spre 
socialism, stalinismul naţional având drept trăsătură 
definitorie păstrarea credinţei originale în validitatea şi 
importanţa implementării planului civilizaţional al lui 
Stalin (în esenţă, o idee alternativă asupra modernităţii – 
anticapitalism, colectivism controlat de stat ori principiul 
intensificării luptei de clasă).

Un al cincilea şi ultim eseu propus de politologul 
român, denumit Sfârşitul leninismului şi viitorul valorilor 
liberale, are menirea de a reprezenta un semnal de alarmă 
în privinţa mitului politic al naţionalismului etnocentric – 
considerat principalul succesor al leninismului (datorat 
hibridizării ideologice realizate de Stalin prin încorporarea 
naţionalismului în bazele ideologice ale comunismului).

Aşadar, autorul consideră problema modernităţii a fi 
întocmai naţionalismul radical – prin faptul că puterea sa 
rezidă în faptul că oferă un răspuns anxietăţilor colective, 
calmează angoasele şi reduce individul la cel mai jos 
numitor comun: simplul fapt al apartenenţei etnice. 
Aceasta ar fi, conform politologului român, contradicţia 
majoră a modernităţii: aceea dintre modernitatea 
cosmopolită şi nostalgia (nevoia) apartenenţei; lupta 
secolului XX fiind una între regimurile şi ideologiile 
colectiviste (dreapta sau stânga) şi individualismul liberal.

O a doua parte a volumului avut în vedere, intitulată 
Agonii, este constituită dintr-o serie de articole publicate 
iniţial în mediul online. Regăsim, cu precădere, o abordare 
istoric -memorialistă, cu o tentă autobiografică, dar şi 
prezentarea succintă a biografiilor unor membri ai 
nomenklaturii comuniste româneşti ce legitimează 
viziunea expusă anterior, una ce consideră comunismul o 
religie politică (biografiile Anei Pauker, Mirel Costea ori 
analize mai detaliate asupra lui Nicolae Ceauşescu). De 
asemenea, regăsim un articol ce aduce la cunoştinţa 
publicului din România doi gânditori extrem de apreciaţi 
de stânga occidentală, anume Antonio Gramsci şi Georg 
Lukács, autorul demontând viziunile lui Slavoj Žižek ori 
Alain Badiou, ce consideră viziunile celor doi gânditori 
anterior menţionaţi drept alternative viabile, benefice în 
contextul politic actual (o revenire la leninism, printre 
altele).

A treia şi ultima parte a cărţii, denumită generic Repere, 
cuprinde o serie de texte dedicate in memoriam unor 
personalităţi ce şi-au făcut din ”antifascism şi 
anticomunism o pasiune politică”. Pot fi amintiţi, astfel, 
Robert C. Tucker, Daniel Bell ori Tony Judt. Aşadar, 
relevanţa acestor articole se evidenţiază prin prisma 
faptului că aduce la cunoştinţa cititorului opera, viziunea 
acestor gânditori ce au denunţat natura ilegitimă, violentă, 
nihilistă a ideologiilor radicale ale secolului XX (ar mai 
putea fi amintiţi Raymond Aron, Leonard Shapiro, Adam 
Ulam, Alain Besançon, Richard Pipes, Ghiţă Ionescu ori 
Martin Malia).

În altă ordine de idei, autorul a propus o listă selectivă 
a unor volume fundamentale pentru înţelegerea 
fenomenului totalitar din secolul XX (aproximativ 115 
volume), intitulată Sugestii de lectură, o listă cu propuneri 
spre lectură de un real ajutor pentru cititori, fapt ce 
constituie unul din punctele forte ale cărţii avute în vedere, 
dincolo de  abordarea teoretică extrem de bine 
documentată, concluziile pertinente,  totul fiind prezentat 
într-o manieră menită să atragă cititorul.

În concluzie, acest volum reprezintă o foarte bună 
modalitate de familiarizare cu ceea ce a semnificat 
experienţa comunistă din veacul ideologiilor radicale şi al 
lagărelor de concentrare, înfăţişând aspecte esenţiale 
asupra originilor, motivelor, modalităţilor prin care aceste 
ideologii radicale s-au impus în secolul XX. Prin trimiterile 
extrem de numeroase realizate de autor, volumul capătă 
noi valenţe, adresându-se unui spectru larg al populaţiei, 
deopotrivă celor ce studiază direct ori nu fenomenul, 
reprezentând atât o introducere foarte bună asupra 
tematicii, cât şi o posibilitate de a studia în detaliu, prin 
propunerile spre lectură.

Răsturnarea platonismului şi gândirea prin diferenţe. 
Considerată problematică dar nu o necunoscută, teoria 
ideilor lui Platon nu mai reprezintă o enigmă. Ideile, 
realitatea veridică, dublează această lume, care, împreună 
cu lucrurile sale fizice, morale, estetice, nu este decât o 
imitaţie participativă la prototipurile ei. 

Frustrat de moartea lui Socrate, care a căzut victima 
relativului din cauza conflictului său cu cetatea, Platon va 
opune adevărul opiniei, absolutul relativului. În acest fel 
va lua naştere teoria Ideilor Absolute, modele spre care 
trebuie să tindem, de care să ne apropiem şi la care să 
participăm. Anume aceste Idei au rolul de a impune un 
metasistem justificator pentru valorile pământeşti. 
Doctrina Ideilor platoniciene poate fi văzută drept o 
încercare de căutare a unor criterii imuabile şi eterne cu rol 
director, un cadru de referinţă. Din acest motiv, construcţia 
eidetică a lui Platon va fi asimilată cu uşurinţă de 
concepţia creştină. Ideea de Bine, care subsumează 
celelalte Idei şi se află în vârful piramidei, va fi înlocuită cu 
cea de Dumnezeu. În acest mod lucrurile vor decurge 
aproape două milenii, până la afirmarea nihilismului 
modern, care instituie o devalorizare totală în raport cu 
tradiţia creştină, căreia îi deconstruieşte întreg 
metasistemul de valori. Friedrich Nietzsche întreprinde o 
critică acerbă a valorilor creştine, a originii lor 
transcendente şi instituie principiul emancipării în neant. 
Pentru el, religia sclavilor se identifică cu platonismul, iar 
critica creştinismului vizează direct o deconstrucţie a celui 
din urmă. Astfel, negarea tradiţiei presupune întoarcerea 
la originile sale, adică la Platon însuşi.

Teoria Ideilor platoniciene indică numeroase dificultăţi. 
Însuşi discipolul lui Platon, Aristotel, a semnalat o parte 
din ele, iniţiind o primă critică la această adresă. Nu ne 
interesează în ce măsură era preocupat Aristotel de 
lacunele maestrului său, sau era doar o modalitate de a-şi 
justifica propria filosofie, e limpede însă că i se pare 
absurd ca fundamentul existenţei unui lucru să fie plasat 
în exteriorul lui. Deasemenea, Aristotel identifică şi o altă 
inadecvare, conform căreia nu avem idei pentru toate cele 
ce există. Această constatare ne trimite în primul rând la 
dialogul „Parmenide”, unde, pe de o parte, Socrate 
consideră că tot ceea ce există şi este perceput se datorează 
Ideilor, pe de altă parte, neagă existenţa unei Idei pentru 
firul de praf sau noroi. Acesta este punctul de pornire a 
cercetării noastre, precum a fost şi a lui Gilles Deleuze în 
ceea ce a numit ”răsturnarea platonismului”.

Prin sintagma ”răsturnarea platonismului” nu trebuie 
să înţelegem neapărat că Gilles Deleuze întreprinde o 
critică a doctrinei platoniciene. Filosoful francez va lăsa la 
o parte Ideile, imitaţiile şi felul de participaţie. Ceea ce a 
ţinut el să sublinieze este faptul că au fost ignorate unele 
existenţe, precum cele de praf, noroi; lucruri fără Idei şi 
care sunt de sine stătătoare în această lume, lucruri care nu 
reprezintă imitaţii şi nu se caracterizează prin asemănare, 
ci se identifică prin diferenţe – simulacrele. „Căci 
simulacrul sau fantasma nu e doar o copie de copie, o 
asemănare infinit diminuată, un icon degradat... 
Simulacrul este tocmai o imagine demoniacă, lipsită de 
asemănare; sau mai curând, contrar iconului, el şi-a lăsat 
asemănarea în exterior şi trăieşte din diferenţe”.

Odată cu Friedrich Nietzsche, care este recuperat în 
secolul al XX-lea în special de către poststructuraliştii 
francezi, se realizează critica metafizicii tradiţionale, a 
reprezentării, a dualismului vertical, a valorilor eterne şi 
imuabile, a esenţei unice, a Adevărului Absolut. Acest fapt 
nu semnifică doar o ruptură faţă de un mod de gândire, ci 
o revoluţie care prin distrugere construieşte o nouă 
viziune a lumii. 

Gândirea clasică avea drept principiu de funcţionare 
asemănarea, identicul, analogia şi opoziţia, în timp ce noua 
modalitate de a vedea lucrurile se desprind de orice 
model, de orice referinţă, ia naştere din violenţă, din 
impact cu necunoscutul, din forţare şi constrângere. Putem 
afirma că a gândi nu înseamnă un proces pasiv, 
contemplativ, ci un eveniment, un instantaneu,  o explozie, 
o senzaţie evanescentă surprinsă în haos. În termeni 
hermeneutici, nu vorbim despre un sens exterior, 
superficial şi unul interior, profund, ci este afirmată ceea 
ce încă în secolul al XIX-lea Ch. S. Peirce numea semioză 
infinită. Un semn trimite la altul, care însă nu dezvăluie 
sensul, ci face trimitere la un altul, care la rândul său la un 
altul şi aşa mai departe. Nu mai vorbim despre 
reprezentare, Absolut sau constant, ci despre mişcare 
continuă, relativ, haos, anarhie, diferenţă. „Mişcarea 
implică o pluralitate de centre, o suprapunere de 
perspective, o încrucişare de puncte de vedere, o 
coexistenţă de momente ce deformează esenţial 
reprezentarea”. Acest mod de gândire va fi numit de G. 
Deleuze – gândire nomadă, adică în permanentă mişcare 
şi schimbare, am putea spune un mod de privire 
heraclitean. Spre diferenţă de împărţirea sedentară, spre 
exemplu o repartizare a unui teritoriu cu limitele bine 
stabilite, împărţirea nomadă semnifică o distribuţie 
demonică, fără limite, sau între limite, ca şi atunci când are 
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literaturile imaginarului
Jurnalul Arhitectului: Marele Canal (continuare din 
numărul trecut)

Oraşul, după cum poţi înelege, este compus din 
Oraşul Vechi, care este pe dealuri, şi Oraşul Nou, care 
este în valea rotundă dintre dealuri. Prin mijlocul 
Oraşului Nou trece Marele Canal, un râu traversat de 
două mari poduri: Podul Roşu sau Podul de Foc la 
capătul care trece printre Dealul Păunilor şi Dealul 
Zimbrilor, şi Podul de Piatră, arcuit, la capătul care trece 
printre Dealul Cetăţii şi Dealul Mânăstirilor. În vale 
sunt şi sălaşele Morţilor, adică Cimitirul Eternităţii şi 
Cimitirul Umbrelor. Acolo se găsesc numeroase cripte, 
statui de îngeri şi lespezi grele din granit.

Jurnalul Arhitectului: Palatul

Cea mai mare construcţie din Oraş este Palatul 
Medieval din Oraşul Vechi, de pe vârful Aurorei; este 
palatul meu, pe care l-am proiectat în stil gotic 
flamboyant. Îl cunosc toţi Discipolii ca Palatul 
Arhitectului. Turnul Arhitectului concurează cu Turnul 
Goliath, care este pătrat. Dar Turnul Arhitectului este 
octogonal, are un acoperiş foarte ascuţit şi opt pinacluri 
în marginile acoperişului care i-au adus un alt nume: 
Flacăra Oraşului. În turn este Orologiul care bate ca un 
clopot la fiecare miez de noapte, de douăsprezece ori.

În palatul meu se găsesc portrete ovale cu toţi 
Arhitecţii care au construit ceva nou în Oraş, în Sala 
Arhitecţilor, unde ne adunăm la masa cea lungă. În Sala 
Statuilor se găsesc opere de artă din toate epocile. În 
Sala Armelor sunt aliniate armuri de toate felurile. Pe 
coridoarele largi sunt tapiserii uriaşe care acoperă pereţi 
întregi, iar în fiecare apartament în care locuieşte un 
Arhitect, Poet sau altfel de artist există piane, clavecine, 
flaşnete, orgi, cutii muzicale şi jilţuri înalte din lemn.

Probabil că Oraşul ţi se pare complicat, dar planul 
Arhitecţilor poate fi înţeles cu adevărat numai de către 
Oamenii care trăiesc în Oraş.

Jurnalul Arhitectului: Cele două Oraşe

Alţi arhitecţi au ridicat turnuri din sticlă în Oraşul 
Nou, transformându-l într-o metropolă în toată regula. 
Cele mai înalte turnuri sunt în apropierea Marelui 
Canal. Echilibrul dintre vechi şi modern este menţinut 
de faptul că în Oraşul Vechi se circulă călare pe 
armăsari negri, iar în Oraşul Nou se folosesc motociclete 
negre. 

În Oraşul Vechi există numeroase turnuri părăsite şi 
galerii subterane, iar în Oraşul Nou există hale 
industriale dezafectate şi zone pustii. Câteva clădiri 
plutesc pe platforme de-a lungul traseului imaginat al 
tramvaiului de la miezul nopţii, care este singurul 
tramvai din Oraşul Vechi.

În Oraşul Nou au fost construite de către Arhitecţi 
labirinturi supraetajate legate cu scări în spirală, ale 
căror etaje sunt pur şi simplu suspendate în aer la 
distanţe ameţitoare, ceea ce le permite să se răstoarne 
din când în când. În Oraşul Vechi Arhitecţii au muncit 
mult împreună pentru a duce la bun sfârşit lungul Pod 
de Fier de deasupra Prăpastiei săpate adânc în materia 
viselor. Prăpastia e sursa tuturor coşmarurilor din Oraş.

Jurnalul Arhitectului: Oraşul Nou

Principala atracţie din Oraşul Nou este Noul Turn 
Babel, în forma unei piramide aurii, din care ies 
douăsprezece autostrăzi aeriene, câte patru pe fiecare 
latură. De la parter spre vârf, vizitatorii trec printr-o 
lume virtuală, una hipertehnologizată, una modernă, 
una clasică, una renascentistă, una gotică; la etajele 
superioare (de la o mie în sus) se găsesc antichităţile 
romană, greacă, egipteană, sumeriană şi aztecă, o junglă 
preistorică artificială şi, chiar în vârf, un neant psiho-
senzorial.

Oraşul Nou este lovit de o hiperurbanizare prin 
supraetajare şi subteranizare. Blocurile mai mici, de 
până la şase sute de etaje, nu sunt legate de punţi; 
aeromobilele se deplasează pe zeci de nivele imaginare, 
cu intersecţii cu şase sensuri şi zone de trecere de la o 
înălţime la alta. Prin mijloc trece, paralel cu Marele 
Canal, Săgeata de Fier cu viteze de peste şase sute de 
kilometri pe oră, plutind deasupra unui câmp magnetic.

Alex MARINESCU

Legenda Angelofagului povestită de el însuşi

1. Geneza sau „aşa a fost”

Înainte, cu foarte mult înainte, când nu era nici timp 
să fie martor, doar Nimicul absorbit de propria 
existenţă, undeva în esenţa sa abisală şi întunecată a 
venit o forţă puternică. Primul Mare Fizician, Primul 
Mare Metafizician şi Forţa-lor-împreună, ca un tot trinitar, 
au dezlănţuit energii inimaginabile şi au inventat 
principiul al doilea al termodinamicii. Aşa a fost 
transformat nimicul haotic în lumină creatoare şi 
ordine.

Legenda spune că pe atunci când nu era istorie şi 
nimic asemănător care să participe la consemnarea şi 
indexarea faptelor, Primul Mare Fizician, cunoscut şi ca 
Primul Mare Arhitect, a clădit din rămăşiţele Nimicului 
tot ceea ce ştim şi cunoaştem noi astăzi. A creat lumile 
văzute şi cele nevăzute, a creat galaxiile, planetele şi 
Soarele, a creat Pământul şi tot ce adăposteşte el, a creat 
Luna, Cerul şi norii, a creat natura cu toate formele de 
plante şi animale şi le-a spus să crească, să se 
înmulţească şi s-o umple pe aceasta.

Era un bun arhitect. Le-a făcut pe toate aşa de bine, 
încât nimic nu era fără a-şi avea rostul său şi le-a pus 
acolo unde era bine să fie, în armonie unele cu altele. 
Apoi a creat Îngerii, fiinţele cele mai apropiate de tot ce 
este divin. Le-a dat aripi şi coroniţe drept podoabe ale 
esenţei lor eterne, însă cel mai de preţ dar a fost o lume 
nevăzută, care să fie numai şi numai a lor, unde să 
zboare în voia lor şi să participe de acolo la lumina 
creatoare a arhitectului lor.

Arhitectura sa nu era însă completă. Primul Mare 
Metafizician simţise un gol imens în Forţă şi s-a decis să 
umple acea lipsă cu încă ceva. Plimbându-şi nemurirea 
deasupra Pământului îi venise o idee grozavă. Atunci, 
luând câte puţin din lutul Pământului şi din apa 
nesfârşită a oceanelor, a zidit o fiinţă care să-i fie 
asemenea la chip şi l-a numit Om. S-a aplecat asupra sa 
şi i-a şoptit: Forţa fie cu tine. Omului i-a dat să 
stăpânească o lume văzută. Omului i-a dat Pământul şi 

frumuseţea naturii sale şi i-a spus să-l stăpânească. 
Arhitectul i-a oferit creaţiei sale Edenul, cea mai 

frumoasă grădină de pe Pământ, a suflat Forţă în Om şi 
l-a numit Adam. Însă Adam era singur şi nefericit, iar 
Forţa în el era slabă.  Primul Mare Metafizician şi Primul 
Mare Fizician se sfătuiră şi o creară pe Eva din coasta lui 
Adam. Şi au numit-o pe Eva femeie, iar pe Adam bărbat. 
Văzând că femeia era potrivită pentru bărbat îi dăruise 
Evei Forţa slabă. Având Adam femeie şi fiind astfel 
fericit, Forţa crescuse puternic în el.

Era timpul odihnei pentru creator, căci toate erau la 
locul lor, toate îşi aveau un rost, iar Forţa veghea asupra 
tuturor şi îi proteja. Îi poruncise lui Adam să vegheze 
asupra creaturilor Pământului şi să nu se înfrupte din 
rodul „cunoaşterii nesătule”, care va abate asupra sa 
timpul şi istoria, trecerea şi petrecerea, hazardul şi 
frământările, păcatul şi conştiinţa.

Dar liniştea şi odihna Arhitectului nu fuseseră prea 
lungi. Neprevăzută, decăderea lui Lucifer din „Lumea 
Îngerilor” a bulversat arhitectura şi Graţia Divină. Forţa 
s-a tulburat şi s-a cutremurat la naşterea Primului Mare 
Diavol. Atunci Forţa se rupse în două părţi egale şi 
contradictorii totodată. Primul Mare Metafizician 
hotărâse să păstreze Binele pentru sine şi pentru cei ce-l 
vor asculta, iar Răul îl trimise, împreună cu Lucifer şi 
ceata sa de diavoli supuşi să locuiască veşnic în 
măruntaiele Pământului.

Şi Forţa oamenilor se împărţise în două, iar Primul 
Mare Diavol ştia acest amănunt foarte bine. Adam şi 
Eva erau acum predispuşi unui „liber arbitru”. Forţa lor 
era diminuată odată cu lupta acerbă dintre Bine şi Rău. 
Răul îşi găsise sălaş în firea lor şi simpla lui prezenţă 
scotea în evidenţă slăbiciunea fiinţei umane. Atunci 
hotărâse Lucifer să îi câştige pe oameni de partea lui şi 
îşi trimise balaurul să-i ispitească. Întâi căzuse în 
capcană femeia, fiindcă avea Forţa slabă în ea, apoi a 
fost corupt şi bărbatul, încrezându-se în sfaturile femeii 
pe care o iubea. Aşa au încălcat porunca Arhitectului, 
aceea de a nu se înfrupta din rodul „cunoaşterii 
nesătule”.

În clipa aceea a început istoria memoriei conştiinţei 
umane. Atunci a început Omul să ştie că există şi că se 
află la mijlocul disputei dintre Bine şi Rău, în mijlocul 
unui război nevăzut dintre Primul Mare Arhitect şi 
Primul Mare Diavol. Atunci începe istoria Liberului 
Arbitru, o istorie care avea să îl schimbe pe Om.
Tristeţea şi supărarea l-au determinat pe Primul Mare 
Metafizician să îl exileze pe Bărbat, pentru că i-a încălcat 
porunca, şi pe femeia sa, pentru că i-a declinat 
aşteptările. L-a luat pe Om, l-a  scos în afara Edenului şi 
l-a aruncat-în-lume. L-a scos din grădina nemuririi, i-a 
dăruit o traistă plină cu haruri şi l-a aruncat-în-timp. L-
a izgonit din locul păcătuirii sale şi l-a lăsat pradă 
hazardului. Apoi i-a spus celei mai dragi creaţii dintre 
toate ale sale, că Forţa este puternică în familia sa, că 
trebuie să înveţe urmaşii săi să mânuiască Forţa şi să i 
se închine cu plecăciuni adânci, că de acum trebuie să 
muncească pământul pentru a-l stăpâni şi că într-o zi va 
trimite pe Fiul Său să îl mântuiască de greşeala făcută.

…Faptele vor fi uitate uitate, timpul se aşterne asupra lor 
şi le acoperă cu praful şi pulberea neamintirii. Faptele se 
adăpostesc în mit şi sunt şterse de istorie, în purtarea 
timpului şi în bătaia unduită a memoriei, alterate din 
generaţie în generaţie. Miturile devin legende, iar legendele 
făuresc istoria. Rostirea le-a denaturat, iar timpul le-a 
pierdut originea…

2) Regăsirea Atlantidei

Demult, tare demult, această legendă ne povestea de 
un om nemuritor, care îşi era suficient sieşi, fiind creaţia 
supremă a făuritorului său. Dar Omul a decăzut din 
Eden şi a pierdut Atlantida. A fost aruncat din cetatea 
divină şi a uitat să îi mai păstreze amintirea vie în 
conştiinţă. Omul a căzut pradă hazardului şi păcatului, 
iar orice încercare de apropiere de ceea ce a pierdut face 
apel la această legendă. Rugăciunea omului este 
rămăşiţa Forţei divine care străbate adâncul originii sale 
şi singura metodă de cercetare în demersul utopic de a 
redescoperi Atlantida. 

Dar Primul Mare Arhitect şi-a trimis Fiul prin femeie 
curată,  între oameni,  pentru a împlini profeţia uitatei 
legende. Fiul Primului Mare Arhitect a adus oamenilor 
speranţa în regăsirea individuală a pierdutei Atlantide. 
Acesta ceruse oamenilor să respecte trei mari porunci. 
În primul rând, să împărtăşească adevărul legendei şi 
să îl transmită urmaşilor cu credinţă adevărată; apoi să 
iubească aproapele său, căci din iubire omul a fost creat 
şi lăsat să stăpânească Pământul; şi nu în cele din urmă, 
să creadă din toată Forţa lor că Primul Mare Arhitect şi 
Primul Mare Metafizician îi aşteaptă acolo sus, în Cetatea 
Pierdută, pentru a-i mântui de păcatul originar.

Atunci au cerut oamenii să li se dea o călăuză care 
să stea de veghe şi să arate calea cea dreaptă în drumul 
lor către mântuire. Iar Fiul Primului Mare Arhitect le 
relevase oamenilor Lumea Îngerilor. Îngerii le-au fost 
daţi oamenilor, câte unul pentru fiecare, de la naştere 
până la moarte, spre a le fi îndrumători. 

Oamenii i-au primit pe îngeri să le întărească Forţa. 
Astăzi, dacă mai credem în Atlantida şi în speranţa 
regăsirii ei, credem datorită îngerilor noştri. Oamenii, 
prin natura lor, adoră îngerii. Îngerii prin tradiţie sunt 
cei mai buni prieteni ai oamenilor. Relaţia dintre ei are 
acelaşi scop: împlinirea puterii Forţei Divine în oameni.

Dar oamenii au posibilităţi nebănuite de raportare la 
îngeri. Mulţi sunt aceia care le ignoră prezenţa şi îi 
exclud din fiinţa lor, ignorând orice este legat de ceea ce 
le justifică existenţa. Nici nu le pasă de Cel care i-a creat 
după chipul şi asemănarea Sa. Îngerii sunt mărturia 
pactului dintre Fiul Primului Arhitect şi Om. Ei sunt cel 
mai de preţ dar al Divinităţii, un aliat puternic pentru 
om, în greaua încercare a exerciţiului libertăţii de 
alegere dintre Bine şi Rău.

Oare cum ne putem raporta la îngeri? Cum îi putem 
cunoaşte mai bine? Eu, spre exemplu, îmi cunosc 
îngerul devorându-l. Eu îmi mănânc îngerul cu fiecare 
zi cu care venim mai aproape de momentul păşirii în 
Atlantida. În momentul în care va trebui să redescopăr 
ce au pierdut strămoşii mei, eu şi îngerul meu trebuie să 
fim una. Şi cum altfel să fim una şi aceeaşi fiinţă, dacă 
nu devorându-i existenţa şi absorbindu-l în mine?

Da! Îmi mănânc îngerul!... În fiecare zi mă înfrupt 
câte puţin din aripile lui. Da! Sunt un Angelofag  şi mă 
mândresc… Eu cel puţin îmi cunosc îngerul.

Radu Vasile CHIALDA

Martie 2012

pagină realizată de George CEAUŞU
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iluzia unui joc?
- Păi, domnule reporter, oricum nu contează!! te-aş 

auzi spunând ferm în microfonul asudat. 
Eşti tu zburătorul nebun şi frenetic? Oi fi! Dar încă nu 

ţi se văd aripile! Dacă mi-aş pune ochelarii sufletului 
probabil că le-aş vedea. Dar mai bine îmi port ochelarii 
tatuaţi pe spate ca o cobră, la vedere, ca avertisment. 

Îmi pierd şirul gândurilor. Mă opresc aici. Pa, iubitul 
meu inefabil!!

Scrisoarea nr. 4
Ştiam că te iubesc. Ştiam înainte ca tu să mi-o fi spus. 

Ştiam înainte de orice. Dar acum nu mai ştiu. Ce 
complicat şi inexplicabil e verbul ăsta a şti. Şi ce repede 
ne împiedicăm în stăvilarele astea ale timpurilor 
gramaticale: a şti, ştiam, am ştiut, voi şti şi apoi la 
negativ: a nu şti, n-am ştiut, nu voi şti.

Ştiu că nu ştiu nimic!

Scrisoarea nr. 5
Din lumea asta întreagă te-ai nimerit tocmai în 

stropul meu de existenţă ca să-l destrami, ca să mă 
destrami! 

De ce eşti făcut din carne? De ce nu din aer? Sau din 
apă sau soare? De ce n-aş putea să rup carnea şi să ajung 
la miezul incandescent? Posezi aşa ceva? Ha, ha! 
Degeaba râd! Am râs prea devreme şi uite, mă împiedic 
iar în cuvinte şi forme gramaticale.

Am să-ţi suprim existenţa! Nu se mai poate aşa! Aşa 
adică să mă bântui încontinuu şi eu să cred că această 
bântuire necontenită este de fapt nu ştiu ce sentiment 
măreţ! Ne întoarcem la sentimente! Ce-am putea face 
altceva?

M-aş cufunda în sentimentul ăsta ca într-un lac fără 
fund, însă nu ştiu să înot. Tu nu vrei să mă înveţi. Sau 
poate ai vrea, dar nu ştii. Nu ai puterea să ştii!

Vezi tu, ne ciocnim zilnic îmbrăcaţi în costumele 
astea ridicole pe care Lumea ni le-a aşezat pe trup. Ne-
nvăluim în cultură şi uităm de natură! Hai să ne 
aruncăm fiecare în subconştientul celuilalt. Să forăm 
adânc până ies apele nestăvilite la suprafaţă şi apoi să nu 
mai ştim de nimic!

Aiurez. Te salut şi mai vorbim!

Scrisoarea nr. 6
Să analizăm lucid problema. Să presupunem că tu 

eşti x şi eu sunt y. Ce semn matematic irefutabil ai aşeza 
între noi? Minus sau plus? Ce simplu! Ce copilăreşte! O 
ecuaţie cu două necunoscute şi cu mii de soluţii.

Ce gânduri năroade! În care mă afund cu paşi de 
pâslă. Erai la început o fantomă abia întrezărită şi acum 
prinzi contururi dureroase. Te-aş smulge din mine dacă 
aş putea, te-aş extirpa ca pe o tumoră malignă şi te-aş 
arunca în crematoriul purificator.

Ce-ai spune tu de tine cel din mine? Ce-ar spune 
hohotele tale de râs sacadat? Ce-ar spune gândurile tale 
ascunse după oglinda mată a privirii scrutătoare? Tu 
eşti un căutător şi probabil dacă ai şti de celălalt tu, te-ai 
arunca asupra lui cu setea biologului asupra unei specii 
proaspăt descoperite. Ţi-ai pipăi cu uimire perfecţiunea 
şi poate ai înfige şi un bold cu un capăt încrustat în aur.

Până una alta însă, eu sunt singura care admiră acest 
exemplar rar, acest hibrid creat de mine din ura şi din 
iubirea mea.

Dacă ne-am fi întâlnit altundeva, dacă ... tu nu ai fi tu 
şi eu nu aş fi eu şi toate ar fi perfecte.

Dar, dragul meu, discursul meu deraiază aiuristic în 
noduri de gândire. Mă obsedezi până la sânge şi aş vrea 
să mă scutur din experienţa asta ca dintr-o halucinaţie. 
Într-un târziu o voi face – conştient sau nu.

Ave, prinţe!

Scrisoarea nr. 7
Să te iubesc sau să te urăsc? Nu există cale de mijloc? 

Aş vrea să mă lepăd de tine ca de o haină uzată, să te 
arunc. Dar aşa am eu obiceiul de a mă întoarce pe aceeaşi 
paşi, ca un criminal la locul crimei... Să te distrug, să 
arunc în tine mânia asta formidabilă care-mi macină 
măruntaiele sufleteşti. E mânie sau e iubire? Am 
obiceiul să le confund aşa cum te confund pe tine cu ceea 
ce aş vrea să fii. Tu, respectabilul...eu, respectabila...

Aşa-mi picur frământarea pe foaie, aşa-mi disec 
obsesia, dar ştiu că n-ai să dispari, ştiu că n-ai să dispari, 
n-ai să dispari, să dispari, dispari! Ce truc ieftin!

Scrisoarea nr. 1
Am crezut că te iubesc. Dar sufletul meu năuc nu 

cunoştea diferenţa dintre Bine şi Rău. Care va să zică s-a 
năpustit spre o iubire Rea. Ce însemnează aceasta, 
domnul meu? O iubire care se termină Rău? Nu! O 
iubire ce începe Rău! De undeva din hăurile fiinţei 
bântuite de spaime şi de dorinţe interzise. Care a 
început sub acele constelaţii nefaste ce se rotesc 
nemărginit spre pieire. Şi din punctul ăsta metafizic, 
metatextual, meta... nu puteţi scăpa, voi, suflete 
pătimaşe, voi gânduri trufaşe!!! Am zis! Dixit!

Şi uite-aşa, domnul meu, prinţul meu, iubitul meu, 
te-am confundat cu o proiecţie virtuală a sufletului 
flămând de iluzii. Eu sunt de vină! Eu sunt di-vină...Aş 
vrea să te pot prinde în capcana asta tăcută a visurilor 
mele, în mrejele, în labirintul gândului meu de unde nici 
cel mai strălucitor şi moale fir (bumbac 100%) nu te-ar 
mai putea salva! Să te devorez precum o fiară a 
pustiului, să-ţi decojesc carnea trupului şi a minţii şi să-
ţi cunosc doar miezul de simţire. Ce simţi tu, domnul 
meu? Simţi ceva? Sau altceva? Sau nimic? NIMIC!

Şi uite cum curge fluxul gândurilor mele adunate-n 
pagină de impulsul ăsta de eliberare, amestecat cu cel 
postmodernist de conjugare a tot şi toate. Vezi, am 
folosit cuvântul postmodernist. Era şi cazul, căci altfel 
discursul meu nu ar fi fost trendy.

Ce mai vrei? Ce vrei tu de la mine? Mă năuceşti prin 
ceea ce eşti şi ceea ce faci. Îmi seci în mod programatic 
seva. În mod inconştient, of course, of course. Dacă te-ai 
vedea, dacă te-ai auzi prin ochii mei, prin urechile mele, 
ce ai spune despre tine? O, ce surpriză colosală!!

Mai vorbim! Acum trebuie să-mi târâi hlamida asta a 
îndatoririlor sociale şi profesionale şi să uit de tine. Să te 
trimit înapoi în ultima, cea mai întunecoasă dintre 
cutiile chinezeşti ale fiinţei mele. Aş vrea să azvârl cheia 
într-un gest patetic, de telenovelă. Dar vezi tu, cheia e la 
tine. Habar n-ai de asta, nu-i aşa?

Au revoir!

Scrisoarea nr. 2
Ce ştii tu despre mine? Mă cunoşti? Ai vrea? Ai vrea 

să mă cauţi dincolo de zidurile bine tencuite ale 
înfăţişării noastre sociale? Dincolo de super-ego-ul pe 
care-l afişăm fără ruşine? Ai vrea să cauţi printre 
circumvoluţiunile inimii mele să vezi dacă exişti? Ţi-ar 
păsa? Îţi PASĂ? 

Prea multe întrebări! Interogaţiile astea obosesc, mă 
obosesc. Ar fi frumos ca eu să te caut şi tu să mă cauţi şi 
să ne întâlnim la mijloc de cale. Cam cum ar fi cu 
androginul. Prea mult spus!! Prea mult să mă arunc la 
mituri din astea banalizate prin suprautilizare.

Să scriu totul. TOT. Să smulg din mine sentimente, 
gânduri, iubiri şi uri. Să le smulg şi să le arunc vraişte pe 
foaie către tine sau către altcineva. Tu, prinţul 
întunericului, prea mărite. Ai binevoit să-mi zâmbeşti. 
Şi conform unei ieftine psihologii feminine a la 
gâsculitză ar fi trebuit să mă topesc. Şi m-am topit. 
Iremediabil. Ireparabil. Ireconciliabil. Ireversibil. Şi 
totuşi ... încă mai exist, mai respir, mai scriu! Dar am să 
mă opresc din scris. Punct!

Scrisoarea nr. 3
Azi te-ai comportat admirabil, prinţul meu!! Mi-ai 

zâmbit, parcă am detectat şi umbra unei plecăciuni 
interioare, aşa, făcută cavalereşte, cu mâna pe inimă. Ce-
o fi ascunzând ventricolul tău stâng? În afara sângelui 
care-ţi curge în bulboane de viaţă fremătătoare... Aşa-i 
că mi-a reuşit metafora asta eminesciană? Şi te mai 
întrebi de ce sunt literată? Păi, uite de asta!! Ca să închid 
în ecuaţiile cuvintelor sentimentele. Să le închid şi să le 
arunc într-o apă curgătoare. 

Vezi, m-am fixat pe imaginarul ăsta acvatic. Asta 
înseamnă... nelinişte, predispoziţie spre incertitudine, 
anxietate, panta rhei! 

Eşti obositor de încifrat. Te caut ca într-un rebus – un 
cuvânt format din mai multe cuvinte, un cuvânt 
senzaţie, excepţional, care să cuprindă inefabilul. Adică 
pe tine! Auzi, te-am făcut inefabil!! Ce părere ai despre 
asta? Ce părere ai, în genere, domnule, despre jocul ăsta 
de-a fuga prin sentimente şi priviri? E un joc sau e doar 

interpretări

Monica BOŢOIU

Scrisori iubitului inefabil
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Varlam Şalamov, Soljeniţîn” (p. 383). Prin poziţia lor 
geografică, lagărele nu încurajau evadarea, dar s-a 
întâmplat ca în 1925 deţinuţii S. A. Malsagov şi Iuri 
Bessonov să evadeze de la Solovetki, apoi, în 1928 şi 1934 
alte evadări spectaculoase. Alte evadări reuşite, apoi, 
revolta deţinuţilor din ianuarie 1942 condusă de Mark 
Retiunin, aspru reprimată, a făcut ca regimul deţinuţilor 
să fie înăsprit. Partea a treia începe cu evocarea 
declanşării războiului al doilea, atacul contra Uniunii 
Sovietice a determinat mutarea multor lagăre spre Est, 
deţinuţii politici consideraţi o adevărată coloană a cincia 
sunt sever supravegheaţi, li se prelungeşte detenţia pe 
toată durata războiului, iar refuzul de a munci şi 
defetismul sunt delicte grave („sabotarea eforturilor de 
război”), sever reprimate. În aceste condiţii lipsa 
alimentelor se agravează în întreaga Uniune Sovietică, 
încât cazurile de canibalism sunt semnalate până în 1947. 
Se fac deportări masive de populaţie din ţările limitrofe 
Uniunii Sovietice, masacrul de la Katin împotriva armatei 
poloneze, luarea de prizonieri germani după Stalingrad 
sunt numai câteva dintre măsurile urgente adoptate de 
conducerea Uniunii Sovietice. Spre sfârşitul războiului, 
Henry Walace (vice-preşedinte al SUA) a vizitat Kolîma, 
demnitarul american având păreri favorabile despre 
Uniunea Sovietică (pp. 452 – 53). Pentru completarea 
efectivelor Armatei Roşii mulţi deţinuţi au fost înrolaţi şi 
au luptat (de necrezut) pentru cel care i-a condamnat. 
Între aceşti deţinuţi s-a aflat şi generalul Gorbatov care a 
condus unul dintre atacurile contra Berlinului: „Războiul 
a produs o explozie a sentimentului patriotic pe tot teritoriul 
Uniunii Sovietice, iar foştilor deţinuţi li s-a permis să aibă un 
rol” (p. 459). După război, lagărele se extind în Europa de 
Est, ocazie pentru A. A. să citeze România: „lagărele 
româneşti seamănă cel mai mult cu cele din Gulag, chiar şi în 
privinţa faptului că ei au început proiecte vaste şi absurde, 
nemăsurat de ambiţioase, de tipul celor pe care Stalin însuşi le-
a susţinut în URSS. Cel mai celebru dintre toate, Canalul 
Dunăre – Marea Neagră, pare să nu fi răspuns unor necesităţi 
economice reale. În prezent, el este la fel de gol şi necirculat pe 
cât este Canalul de la Marea Albă, cu care seamănă în mod 
straniu” (pp. 466 – 67), cu observaţia că la acest Canal s-a 
lucrat în două etape. Primul proiect a fost abandonat în 
anii '50, iar sub Ceauşescu a fost reluat, terminat şi 
exploatat. Contrar aşteptărilor, încheierea războiului nu a 
adus o ameliorare a vieţii deţinuţilor, o graţiere a lor, ci s-
a trecut la noi arestări, Gulagul atingând astfel cele mai 
mari dimensiuni (p. 473). Însă, desele revolte, greve şi 
proteste au convins autorităţile că aceste lagăre erau 
„păgubitoare şi neprofitabile”. Se concep noi proiecte: căi 
ferate în ţinuturi inaccesibile, canale, hidrocentrale 
electrice, tunele, urmate de arestări, concedieri, execuţii. 
În ianuarie 1953 se dezvăluie complotul medicilor, Stalin 
dorind să-i deporteze pe evrei în Asia Centrală şi în 
Siberia, însă decesul lui Stalin (5 martie 1953) a contribuit 
la diminuarea coşmarului. În aceeaşi lună sunt eliberaţi 
un milion de oameni. Beria a intenţionat „a lichida 
sistemul de muncă forţată din cauza ineficienţei sale economice 
şi a lipsei de perspectivă” (p. 488). Îndepărtarea lui Beria, 
revolta din Kazahstan, greva de la Vorkuta au contribuit 
la îmbunătăţirea condiţiilor din lagăre. A urmat epoca 
„Dezgheţului”, provocată de cuvântarea lui Hru?ciov, în 
februarie 1956, la congresul al XX-lea al PCUS, unde 
critică vehement pe Stalin – „Nu este admisibil şi este 
contrar spiritului marxist – leninist să ridici în slăvi o 
persoană, să o transformi într-un supraom înzestrat cu calităţi 
supranaturale, asemănătoare cu cele ale unui zeu. Un 
asemenea om se presupune că ştie tot, că vede tot, că gândeşte 
în locul tuturor, că poate face orice şi că este infailibil în actele 
lui. Asemenea concepţie despre un om şi anume tocmai despre 
Stalin a fost cultivată în rândurile noastre timp de mai mulţi 
ani”, p. 514 –, de fapt, o reluare a criticilor lui Lenin din 
Scrisoare către congres şi Kamenev la Congresul al XII-
lea (decembrie 1925). A se vedea în acest sens Dmitri 
Volkogonov „Lenin. O nouă biografie”, Ed. Lider, fără 
an, p. 306 şi 311 – 312. Pe mulţi deţinuţi eliberarea 
fortuită i-a surprins total nepregătiţi, încât unii au 
continuat viaţa ca muncitori liberi în locurile deportării. 
Nu toate dosarele au fost revizuite şi nici toate cazurile 
elucidate (Anastas Mikoian: „Dacă erau toţi deţinuţii 
nevinovaţi în acelaşi timp < ar fi fost limpede că ţara nu era 
condusă de un guvern legal, ci de un grup de bandiţi >”, p. 
519). După înlăturarea lui Hruşciov (octombrie 1964) 
represiunea reîncepe, încât Anatoli Marcenko îşi începe 
memoriile astfel: „Lagărele de deţinuţi politici de astăzi sunt 
la fel de groaznice ca şi cele ca pe vremea lui Stalin. Câteva 
lucruri s-au mai îmbunătăţit, altele s-au agravat...” (p. 541). 
Acest sistem de lagăre a fost desfiinţat de Mihail 
Gorbaciov. În sfârşit, Epilogul (Reminiscenţe) şi Anexă 
(Cât de mulţi?) completează o lucrare de excepţie ce se 
citeşte într-o continuă tensiune. Dacă după Auschwitz nu 
s-a mai scris poezie, nici după Gulag. Evident, la sfârşitul 
lecturii te întrebi stupefiat la ce au folosit atâtea milioane 
de victime, totodată, gândind la ce spun despre carte 
nostalgicii comunismului?

* ANNE APPLEBAUM, GULAGUL: O ISTORIE. Traducere 
din engleză de SIMONA – GABRIELA VĂRZAN şi VLAD 
OCTAVIAN PALCU, Editura HUMANITAS, 2011, 682 pagini. 
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L-am văzut pe profesorul Baubec prima dată la o 
întâlnire a omagială a comunităţii turco-tătare din 
România, în anul 2010, deşi eram familiarizat cu munca sa. 
Apoi, după mai bine de un an, am convenit să avem 
această convorbire.

Prof. dr. Agiemin Baubec, turcolog recunoscut, cetăţean 
roman de etnie tătară, s-a născut în anul 1939, în satul 
Akbaş (astăzi Albeşti), lângă Mangalia. După absolvirea 
Facultăţii de Limba şi Literatura Turcă din cadrul 
Universităţii din Moscova, în anul 1964, a lucrat fost ca 
asistent la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi 
Străine, Secţia de Limba şi Literatura Turcă, unde activează 
şi azi, deşi a mai avut colaborări şi cu alte universităţi. De 
pildă, între 1996-2001 a fost lector de limba română la 
Facultatea de Filologie, Geografie şi Istorie, la Universitatea 
din Ankara. A format generaţii de studenţi, a colaborat, în 
timp, cu personalităţi cu recunoaştere internaţională, a avut 
o activitate ştiinţifică şi de cercetare bogată, publicând, ca 
autor/ coautor un număr semnificativ de studii, articole, 
cărţi. Este autorul primelor dicţionare şi ghiduri de 
conversaţie român-turc şi turc-român şi a primei gramatici 
a limbii turce din România. Este primul doctor în limba şi 
dialectologia turcă din ţara noastră. Câteva din cărţile sale: 
A. Baubec, Deniz Baubec Geafer, Dicţionar Turc-Român; 
Türkçe-Romence sölzlük, 1994; A. Baubec, Mitică Grecu, 
Dicţionar turc-român, 1979; A. Baubec, Ferian Ismail, Ghid de 
conversaţie Turc-Român, 1978; A. Baubec, Antologie de texte 
pentru cursul practic de limba turcă, 1984; A. Baubec, Deniz 
Baube Geafer, Limba turcă fără profesor, 1995; A. Baubek, 
Limba turcă contemporană, 2005; A. Baubec, Dicţionar turc-
român, 2010, A. Baubec, Graiurile turceşti si tătăreşti din 
Romania; *** Proverbe turceşti (antologie şi traducere din 
limba turcă: A. Baubec), 1972; *** Din lirica turcă 
contemporană (antologie şi traducere: A. Baubec, Nicolae 
Ioana, Nevzat M. Yusuf), 1974; Sabahattin Ali, Diavolul din 
noi (traducere din limba turcă: A. Baubec), 1975; *** Basme 
populare turceşti (col. „Poveşti nemuritoare”, 26, traducere 
în limba română: A. Baubec), 1984; Talip Apaydın, Pâine şi 
sare (traducere din limba turcă: A. Baubec), 1986; A. 
Baubec, Başpınar Köyünde (Romanya-Dobruca)konuşulan 
ağzının fonetik sistemi, Milletlerarası Türkoloji Kongresi'nde 
okunan tebliğ ş.a.

Marius Chelaru: -Domnule Agiemin Baubec, să începem cu 
familia, cu anii copilăriei dumneavoastră. Cu lumea acelor 
vremuri. Cum era satul Akbaş/ Albeşti, vum erau relaţiile dintre 
oameni în vremea copilăriei dumneavoastră? Cum era  familia 
dumneavoastră, mama, tata…

Agiemin Baubec: -Comuna Albeşti (Akbaş) este 
aşezată într-o vale din sudul Dobrogei, care traversează 
pădurea Hagieni, renumită în toată lumea pentru fauna şi 
flora sa unică şi care, apoi, şerpuieşte spre  lacul Mangalia, 
formând aici maluri abrupte, până la punctul unirii 
acestuia cu marea. Multe momente de bucurie ale copilăriei 
mele le-am petrecut în această pădure, fie culegând diferite 
fructe şi plante comestibile, fie când, în zilele de arşiţă ale 
verilor dobrogene, duceam caii noştri şi pe cei ai bunicilor, 
istoviţi de muncile câmpului, la scăldat, la iazul din 
mijlocul pădurii cu numele de Kîsîk Kaya, care în traducere 
ar fi „Stânca despicată” sau, mai pretenţios, „Defileul 
stâncilor”. Acolo, alături de cai, ne răcoream şi noi, copiii, 
învăţând atunci, pentru tot restul vieţii, stilul de înot numit 
pe la noi stilul „iepureşte”. M-am născut în acest sat tainic, 
cu oameni harnici şi mândri, ca al doilea copil al unei 
familii de tătari cu şapte copii, doar cu câteva luni înainte 
de izbucnirea celui de-a doua conflagraţii mondiale. La 
vârsta de patru-cinci ani, printre puţinele lucruri pe care le-
am învăţat bine în perioada aceea a fost ca, imediat ce aud 
zgomotul vreunui avion, să mă ascund cât se poate de 
repede în tranşeea săpată în curtea casei. După război, tata 
făcea parte din clasa ţăranilor săraci, întrucât îşi vânduse 
toate bunurile bunicului pentru a imigra în Turcia, conform 
unui tratat de schimb de populaţii existent între Regatul 
României şi Republica Turcia, între cele două războaie 
mondiale. Bunicul şi unchiul făceau parte din clasa 
chiaburilor, din care cauză drepturile lor cetăţeneşti erau 
foarte limitate, astfel că nu au fost primiţi nici măcar în 
C.A.P. Dragostea pentru cei şapte copii era, pot să spun, 
totul pentru tata. Un om care înţelegea cel mai bine dintre 
toţi consătenii săi importanţa şcolii. Asta şi pentru faptul 
că, deşi tatăl său avea posibilităţi materiale, nu l-a dat la 
şcoală, rămânând doar cu cele patru clase primare urmate 
la şcoala din sat. A făcut eforturi uriaşe ca toţi cei cinci fii ai 
săi să absolve cel puţin un liceu, dându-le o pâine caldă, 
mai ales pentru vremurile acelea. La 63 de ani, când a 
murit, a avut, cel puţin, satisfacţia de a fi văzut că eforturile 
sale n-au fost în zadar. Mama era o femeie blândă, 
iubitoare, pe care eu nu am văzut-o vreodată ridicând 
tonul la cineva!

- În anii '60 ai secolului trecut eraţi student la Moscova. 
Cum au fost acei ani de şcoală? Cum era învăţământul în acea 

literatură universală

Prezentare şi interviu de Marius CHELARU

vreme în general, cel în limba turcă în particular? Care era 
programa dumneavoastră de învăţământ, materiile la care 
studiaţi?

- În anul 1957, când absolveam Liceul Pedagogic din 
Constanţa, am aflat de la profesorii mei că la Universitatea 
din Bucureşti, începând cu anul universitar 1957 – 58, se 
vor înfiinţa secţiile de turcă şi tătară. M-am hotărât pe loc 
să urmez una din aceste două secţii, convingându-l şi pe 
prietenul şi consăteanul meu, astăzi cunoscutul cărturar 
Iusuf Nevzat-Sarighiol…

-Am citit mai multe cărţi ale cărţile domniei sale, despre 
unele am avut ocazia să şi scriu, cel mai recent cele două 
traduceri din creaţia lui Fuzûlî, mă refer la Gazeluri şi la Leyla şi 
Mecnun…

- ...să vină cu mine. Aşa a început aventura mea în 
fascinanta lume a turcologiei. După un an şi jumătate de 
studii la Universitatea bucureşteană, în urma unui examen 
de selecţie, am plecat să-mi continui studiile la 
Universitatea de Stat din Moscova, unde există o renumită 
facultate de limbi şi literaturi orientale, cu durata studiilor 
de şase ani. Aceeaşi facultate a absolvit-o şi cunoscutul 
istoric român Mihai Maxim. În perioada respectivă, la 
Facultatea de litere din Bucureşti se studiau unele materii 
foarte importante pentru formarea unor filologi şi literaţi. 
Cursurile de lingvistică generală, de teoria literaturii, de 
literatură universală ne-au format în aşa fel încât şi noi, 
asemenea iluştrilor noştri profesori, să formăm multe 
generaţii de tineri, în faţa cărora ne-am aflat, la rândul 
nostru, ca profesori. La Moscova, în continuare m-am 
format ca orientalist, ca turcolog, desluşind, printre altele, 
şi tainele unor limbi ca persana şi araba, şi, pe lângă cele 
ale limbilor turcice, rusa, engleza.

- Când aţi început să lucraţi în învăţământul de limbă turcă, 
la Universitatea din Bucureşti, care era situaţia acestuia, cum era 
organizat, ce profesori erau? Cum aţi văzut dumneavoastră 
schimbările în acest domeniu, în timp? Din ce ştiu, la un 
moment dat exista învăţământ superior şi în tătară, apoi s-a 
desfiinţat secţia. Ştiţi cum s-au petrecut lucrurile? Aţi avut 
contact cu această secţie?

- În anul 1964 am absolvit facultatea amintită şi, cu 
diploma de filolog, orientalist, echivalată de Ministerul 
Învăţământului, am fost numit preparator la Catedra de 
limbi orientale, secţia de limbă şi literatură turcă, unde m-
am reîntâlnit cu prietenul Iusuf Nevzat. Încă din al doilea 
an, cu derogare, am început să ţin şi cursurile de „Istoria 
limbii turce” şi „Gramatica comparată a limbilor turcice”. 
Această perioadă a fost una de acumulări pe plan 
profesional, când, în urma unor anchete dialectologice în 
Dobrogea, mi-am desăvârşit studiile privind teza de 
doctorat. 

- Cum ştiţi, primul institut de turcologie a fost înfiinţat, în 
România, în 1940, în cadrul Universităţii din Iaşi. A fost condus 
de renumitul turcolog german Franz Babinger, invitat de Nicolae 
Iorga. Secretar ştiinţific al institutului era Mihail Guboglu, care 
a fondat prima bibliotecă de specialitate… Şi dumneavoastră aţi 
ajuns să lucraţi foarte repede şi în cercetare şi astăzi sunteţi un 
nume de referinţă în domeniu. Cum s-a întâmplat, care au fost 
primele proiecte în care aţi fost implicat? Cum aţi perceput 
dumneavoastră cercetarea în acest domeniu atunci, în România?

- Încă din liceu eram puternic animat de dorinţa de a fi 
folositor, în gradul cel mai înalt, neamului din care 
proveneam. Pentru asta trebuia să studiez orice legat de 
acest neam, ca, mai apoi să-i vin în ajutor pentru 
propăşirea sa. Pot să mărturisesc acum, la ora bilanţului, că 
într-o măsură oarecare am îndeplinit misiunea pe care, 
cândva, mi-o asumasem, doar faţă de mine însumi. Am 
realizat, în domeniul turcologiei, mai multe lucrări în 
premieră în România.

- Cu gândul de a vă cunoaşte şi pe dumneavoastră, să 
discutăm şi despre ce înseamnă etnia tătară din România. Care 
sunt schimbările în viaţa minorităţii tătare, în viaţa 
dumneavoastră personal după 1990. Ce s-a schimbat, de pildă, 
faţă de anii copilăriei? Şi, gândindu-mă şi la studiile 
dumneavoastră despre limbă, folclor, ce înseamnă să fii tătar 
dobrogean?

- După 1990, şi în viaţa etniei noastre au avut loc 
evoluţii şi transformări importante. Cel mai important 
lucru este faptul că ne-am organizat, avem o organizaţie 
care îi reprezintă pe tătarii musulmani din România. În 
fruntea acestei organizaţii se află cei mai pregătiţi şi cei mai 
loiali reprezentanţi ai comunităţii noastre. Pot să spun 
faptul că, în anii imediat după revoluţie, împreună cu omul 
de cultură tătar Bolat Genan, am înfiinţat ziarul 
„Karadeniz/ Marea Neagră”, şi am fost primul preşedinte 
al Uniunii comune, turco-tătare, filiala Bucureşti.

- Să vorbim acum despre cărţile dumneavoastră, despre 
dicţionare, ghiduri, gramatică ş.a. Eu am acasă dicţionarul editat 
de dumneavoastră în 2010 la Ex Ponto. Faţă de care carte a 
dumneavoastră aveţi cele mai plăcute gânduri şi de ce.

- Aşa cum v-am mai spus, aceste ghiduri şi dicţionare 
apărute în diferite variante şi ediţii, pot să spun, fără nici o 
exagerare, reprezintă o părticică din viaţa mea şi a soţiei 
mele, care în condiţiile când nu exista calculatorul, a 
dactilografiat mii de pagini la o maşină de scris veche, 
marcă americană, înregistrată la miliţie. La tehnoredactarea 
unor cărţi ale mele au contribuit şi studenţii mei, 
aparţinând mai multor generaţii. În cărţile mele sunt 
consemnate numele acestora.

- Aş vrea să ne oprim mai mult la un proiect al 
dumneavoastră, Graiurile turceşti şi tătăreşti din Romania şi să 
ne daţi câteva detalii despre aceste graiuri.

- După cum se ştie, limba tătară vorbită în România 
este de fapt o „prelungire” a limbii tătare vorbite în 
peninsula Crimeea. Tătarii crimeeni, din diferite motive 
care ţin de istorie, au emigrat, mai ales în timpul secolului 
al XIX-lea, în Dobrogea otomană devenind cetăţeni 
otomani. Soarta tătarilor rămaşi în patria lor a fost crudă 
după al doilea război mondial. Stalin, născocind vini cu 
totul imaginare, a pedepsit un popor întreg, deportând în 
Siberia şi Uzbekistan pe toţi tătarii de aici. De-abia acum, 
după transformările sociale şi politice din România şi fosta 
Uniune Sovietică, tătarii s-au regăsit şi caută diferite 
oportunităţi de a se integra cultural şi lingvistic. În ceea ce 
priveşte graiurile turceşti din Dobrogea, ele se clasifică în 
trei arii dialectale: aria de vest, aria de sud-vest şi aria de 
nord.

- Cum este acum, la noi, reprezentat/ păstrat folclorul 
tătarilor şi turcilor din România, cât de bine este el păstrat şi 
cunoscut? Cum vedeţi interdependenţele dintre cultura română 
şi cea a turcilor şi tătarilor în cazul folclorului?

- Oamenii noştri au reuşit să-şi conserve, chiar foarte 
bine, creaţiile lor populare. Cărturarii noştri, şi înainte de 
revoluţie şi după, au depus eforturi importante în vedere 
culegerii acestui folclor, apărând, succesiv, mai multe 
volume de folclor turco-tătar. 

- Legat de aceasta, în toate ţările Europei de Sud Est pe unde 
am fost, ca să ne referim doar la partea noastră de lume, am 
observat disoluţia (în ritmuri diferite, lentă dar aparent 
inexorabilă şi sub varii aspecte), a tradiţiilor sub imperiul 
globalizării. Straiele populare ale tătarilor şi turcilor sunt 
frumoase. Cum sunt privite în viaţa de zi cu zi de către tătari şi 
turci, de către tineri în mod special?

- Aşa cum spuneţi şi Dv., portul popular, în ochii, mai 
ales ai tinerilor turci şi tătari, este ca o piesă de muzeu, 
piesă frumoasă, doar de admirat. 

- Cum aţi caracteriza poezia turcă din România de-a lungul 
timpului, din trecut şi până azi, în contemporaneitate? Se poate 
vorbi de influenţe ale poeziei otomane înainte vreme în România, 
în opinia dvs.? Dar ale literaturii otomane în general, sau a altor 
literaturi orientale, pe filiera turcă? Cum credeţi că s-a încadrat, 
în timp, poezia/ literatura tătară în acest peisaj?

- Avem mai mulţi poeţi turci şi tătari de expresie, 
desigur, turco-tătară, dar şi de expresie românească. Astfel, 
colegul şi prietenul meu I. Nevzat-Sarîghiol este un 
asemenea poet valoros. Cândva, mai demult, am publicat 
împreună, în colecţia „Cele mai frumoase poezii” a fostei 
edituri Albatros, traduceri din cei mai mari şase poeţi turci. 

- Cât de importantă este cultura (cu notă aparte pentru 
literatură) în viaţa comunităţii turco-tătare de la noi din ţară? Şi, 
discutând despre literatură, se poate vorbi despre o „racordare” a 
scriitorilor români de etnie tătară/ turcă, în timp, la diversele 
trenduri şi curente literare de la noi şi din Turcia sau Crimeea 
(sau, de ce nu, alte state în care au activat comunităţi masive de 
tătari)? Şi, nu în ultimul rând, s-au resimţit sau nu, şi la ce 
nivel, influenţele prefacerilor din a. literatura crimeeană la tătarii 
din România; b. din literatura turcă, care porneau din capitala 
Imperiului? 

- Pot spune că această creaţie literară specifică populaţiei 
turco-tătare din România se manifestă sub importanta înrâurire 
a literaturii turce din Turcia. Din acest punct de vedere tătarii 
din România au două mame: Turcia şi Crimeea. 

- Domnule Agiemin Baubec, să încheiem cu cărţile la care 
lucraţi, cu proiectele dumneavoastră în general, cu regretele 
dumneavoastră în acest domeniu, şi, pentru că sunteţi foarte 
activ, urându-vă sănătate şi putere de muncă. 

- După cum ştiţi şi Dv., în anul 2011 am publicat trei 
cărţi: Gramatica limbii turce contemporane, Cursuri 
practice de limba turcă şi Dicţionarul turc-român şi român-
turc. În 2012 va apărea, în Turcia, la Editura Turkmen 
Kitabevi, un dicţionar mai vast, mai complet turc-român şi 
român-turc. Mai am în plan şi alte două lucrări despre care 
prefer să nu comentez acum.

- Vă mulţumesc
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“Aventură în fascinanta lume a 
turcologiei” 
Convorbire cu Agiemin Baubec



Academia Păstorel
Fiind copil unic, tânărul Eduard Tăbâltoc era, 

desigur, supradotat. Acest fapt fusese remarcat de 
mămica lui când îi făcea băiţă, apoi, ceva mai târziu 
şi de o mătuşă din partea tatei care, deşi avea doar 
nouăsprezece ani, poseda un divorţ, doi copii, un 
certificat de dansatoare exotică şi nişte depresii 
rebele pe care tânărul i le-a vindecat aproape 
miraculos. Plină de recunoştinţă, tânăra femeie nu a 
precupeţit nici un efort pentru a  răsplăti binele ce i 
se făcuse şi, cu o delicată devoţiune plus multă 
perseverenţă, lărgi semnificativ aria de cunoştinţe a 
tânărului discipol.

Dar Eduard mai avea şi unele calităţi 
paranormale, care prin exerciţiu tindeau să capete o 
recunoaştere din ce în ce mai largă. De trupul său 
se lipeau nu numai fiinţele, ci şi obiectele metalice, 
în special cele din aur, sau argint şi gestica sa de 
iniţiat putea să dematerializeze, într-o accepţie bine 
delimitată a cuvântului, tot felul de aparate 
electronice, iar prestidigitaţiile cu monede şi 
bancnote stârneau o uimire aproape superstiţioasă 
cunoscătorilor. Nu mai vorbim de numerele de 
magie cu cărţi de joc, zaruri, sau alba-neagra.

Numai că, într-o bună dimineaţă, pe când 
executa o şedinţă de abilităţi profesionale cu banii 
de îngheţată ai unor mucoşi din cartier, aceştia, 
neimpresionaţi de arta maestrului, au început să 
urle ca nişte nesimţiţi, ceea ce a provocat un uşor 
seism. Seismul, era produs de ieşirea intempestivă 
în stradă a unor pachiderme furioase numite 
mămici şi l-a lăsat pe Eduard uşor confuz şi parţial 
introdus în mixtura asfaltică. După şedinţa de 
rigoare pachidermele potolite au împărţit copiilor 
tot ce luaseră de la victimă, iar aceştia au plecat 
fericiţi la joacă. Un pensionar ghiduş, cu vocaţie de 
socio-psiholog, care urmărise de la geam 
întâmplarea, a dat un telefon la Poliţie pentru 
evaluarea consecinţelor. Forţele de intervenţie 
rapidă ale Poliţiei au apărut spre seară sub forma 
unui pufan de la circulaţie, gras şi transpirat, care, 
ajuns la locul faptei, a scos un carneţel şi a început 
să-şi facă vânt cu el. După o scurtă privire asupra 
locului a luat o hotărâre pe care o comunică cu glas 
ferm:

-Bă, daţi dracu' un telefon la Salvare, că muri 
ăsta pă carosabil!

Cum cei care au auzit decizia râdeau în hohote 
de accentul pufanului, acesta se repezi într-o 
crâşmă din apropiere şi, după ce dădu peste cap 
două halbe, făcu un abuz în serviciu, răcnind la 
ospătar:

-Bă, dă telefon la Salvare că te ia mama dracu'!
Într-adevăr, în scurt timp sosi o ambulanţă cu 

sirenele în funcţiune, condusă de o namilă de şofer 
şi împinsă de asistenta de serviciu, cadru medical 
cu experienţă, care smulse imediat o ţolică de sub 
un câine somnolent, îl adună în grabă pe Eduard şi 
îl aruncă cu grijă în maşină. Ambulanţa plecă în 
viteză, împinsă de martorii evenimentului, 
mobilizaţi spontan, deoarece pacientul emana deja 
mirosuri ce atrăgeau atenţia unui roi de muşte 
verzi.

La spital, o echipă de prestigioşi medici 
rezidenţi încercară, mai mult în glumă, să 
reconstituie, desigur, în limita posibilităţilor, 
anatomia pacientului, dar cum mama natură are 
socotelile ei, tânărul se restabili şi, deşi arăta foarte 
ciudat, intră în puşcărie acuzat, de mamele copiilor 
din cartier, de tulburarea  liniştii publice. Aici, 
Eduard a fost primit cu entuziasm de mai vechii 
locatari bucuroşi să schimbe o vorbă, un pumn, un 
cui în cap, ceva care să mai rupă monotonia zilnică 
şi instruit temeinic în domeniul culturii ienicereşti şi 
a meseriei de bancher. Eliberat înainte de termen, 
pentru bune comportamente şi colaborări, intră 
energic pe piaţa financiară şi bancară cu câteva 
lovituri măiestre. Spre marea sa surprindere, în 
curând a primit oferte de parteneriat de la exact cei 
îndreptăţiţi să se plângă de activitatea sa. Motivele 
au rămas oarecum ascunse, dar în ecuaţie intrau, 
contra bune recompense şi mai vechii săi cunoscuţi, 
poliţiştii şi magistraţii de la cel mai înalt nivel. Se 
numea acum domnul Eduard şi chiar dacă în 
branşă era cunoscut drept Stâlcitu', făcea furori în 
lumea erotismului fără prejudecăţi. După un timp 
însă ţara i se păru prea mică pentru marile sale 
talente, aşa că plecă în lumea bună din vest pentru 
a-şi demonstra valenţele. Acolo, însă, nişte tipi 
nervoşi şi foarte xenofobi, cu ajutorul unor obiecte 
metalice mici şi bine finisate, i-au scos fumurile din 
cap odată cu o parte din creier.

Mâhnit, Eduard ar fi rostit cuvinte grele de 
dojană la adresa unui Occident intolerant, arghirofil 
şi lipsit de înţelegere faţă de dorinţele de afirmare 
ale tinerilor din Est. Nu a putut să o facă deoarece 
în gură îi intrase, din nou, o bucată de asfalt. Ce-i 
drept de foarte bună calitate. Asta nu-i democraţie!

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Îmi zic privind...la lilieci!

BAHICĂ

Zise-un ginere chefliu
Despre soacra decedată:
-E mai bine mai târziu
Decât, poate, niciodată!

ANALIZĂ

Am făcut o analiză
Şi pot spune fără teamă:

- Am ieşit demult din criză!

Însă... doar în epigramă.

Constantin L. Moldovan 

UNUI  ŞOFER

Circulând în mare vervă,
Ghinionul nu-i exclus:
Ai o roată de rezervă
Însă nu şi-o viaţă-n plus! 

                                           
BOUL  ŞI  VULPOIUL
fabulă, după Stelian Filip
 

Un bou trăgea din greu la plug
Pe-un câmp mult prea bătătorit,
Purtând povara unui jug
Masiv, de vreme lustruit.
 

Trecând pe-acolo un vulpoi,
Îi zise scurt: - Să te ajut?
Că-n loc de unul de sunt doi
Efortul este mai scăzut.
 

- La mijloc e un vicleşug,
Ceva, cred eu, exagerat,
Cum o să tragi cu mine-n jug,
Perfidule vulpoi roşcat?!

- Să fiu sub jug, eu nu am spus
Nicicând, cum poţi aşa să zici?
Vei trage tu, eu sunt dispus
Să tot pocnesc de zor din bici.

Morala, poate orişicare
S-o afle, că-i usturătoare:
Pe lângă unul ce munceşte
E şi acel ce biciuieşte.

Vasile  Larco

EFECTUL  SĂRĂCIEI

După-atâtea biruri grele,
Ce le duc aşa cum pot,
Fac noi găuri la curele
Şi m-am cocoşat de tot.

LIPSURI

Lipsa se resimte-n toate,
Dar la tineri e prea dură
Şi se vede, din păcate,
Că e una de cultură.

UNUI CORUPT

El ,,are pete'' şi se-observă,
Că n-a-ngheţat de-ngrijorare,
Nici nu s-a fript atât de tare;
Doar nepotismul se conservă.

Cătălina Orşivschi

N-o fi etnie fără nici o pată,
Cum nu-i pădure fără uscături,
Dar tot umblând, pot face umflături,
Căci din picioare mulţi cerşesc şi iată:

Ne strânge rău a Europei gheată.   

RONDELUL  INIMII

Eu fac ce inima îmi spune
Să bată-n ritmul ei normal,
Că doar e un organ vital,
Cu o aleasă misiune.

Efortul este chiar total,
Să n-aibă stări de tensiune…
Eu fac ce inima îmi spune
Să bată-n ritmul ei normal.

Dar uneori când se impune,
Luat aşa de-al  vieţii val,
Fiind în patul conjugal,
Finuţ şi plin de-afecţiune…

Eu fac ce inima îmi spune!

Sorin  Cotlarciuc

SONET DANTESC

M-aşteaptă uneori, cam dur, un critic,
Spre-a măsura cu rigla şi compasul,
Câţi metri antici sunt pân' la Parnasul
Având drept pisc sonetul megalitic.

Dar, chiar de ţin cu versul clasic 
pasul,
Iar seva-mi trag din plaiul mioritic,
În timp ce mai visez Olimpul mitic
‘Mi-mpodobesc şi cu umor Pegasul…

Şi-atunci, muşcând din rimele 
crocante,
Hrănindu-mi şi cu artificii visul,
Aud sentinţa, demnă de un Dante:

“De-adaugi şi umor în supla-ţi ştanţă
În van încerci să afli Paradisul,
Nu vei intra, să laşi orice speranţă!”

SONET EROTIC

Aş vrea să te descopăr pe-ndelete,
Cu mângâieri subtile şi savante,
Cu şovăiri voite, excitante,
Privindu-ţi unduirile cochete.

Da, formele-ţi vor ştii să mă desfete,
Iar jocurile tale antrenante,
Cu-ademeniri şi răsuciri picante,
Rapid vor reuşi să mă îmbete.

Aş vrea apoi să te îmbrac în straie
Eterice, suave, parfumate,
De-nflorituri cu grijă colorate,

Ca lumea să admire-a ta năframă…
Aşa visez când muza iar mă-mbie
Să mai flirtez, timid, c-o epigramă!

Eugen Deutsch

CONSTATARE

Stau pe tavan cu susu-n jos,
De-ţi este frică să mai treci;
“În lume multe sunt pe dos",

Exodul creierelor

27CRONICA

UNUI GUVERN POST-CRIZĂ
(după Topîrceanu, în amfibrah)

Când ţara e în demolare
Şi-n jur sunt dureri şi suspine,
,,Eu nu ştiu limanul spre care"
Porni-va Guvernul ce vine!

GUVERNĂRI DEZASTRUOASE
(după Topîrceanu)

,,Astfel turmă după turmă"
Cu partide de corupţi,
Vin şi pleacă, iar la urmă,
Pantalonii-n fund ni-s rupţi.

GUVERNĂRI DEZASTRUOASE 
(Variantă)
(după Topîrceanu)

,,Astfel turmă după turmă"
De partide cu golani,
Vin şi pleacă, iar la urmă,
Punga ţării-i fără bani.

UNIUNE POLITICĂ

Aflând de Uniune-accidental,
În minte-mi comparaţii năvălesc,
Gândind l-acel moment proverbial,
Când tusea şi cu junghiul se-ntâlnesc.

Mihai Haivas

SPERANŢA CAPULUI FAMILIEI
(privind tăierile din venituri)

Guvernul, cu-acest ultim pas,
Cu-aşa tăieri o s-o mai moaie
Fiindcă ce mi-a mai rămas,
La ce le-ar folosi să-mi taie?!

SOLUŢIILE ANTICRIZĂ

La cît de mare-i handicapul,
În depăşirea crizei, paşii
Au fost profund gîndiţi cu capul
Cu care... şi-au creat urmaşii.

NOI VENITURI LA BUGET

Propunem ca acest Guvern
Să ia impozit în natură
Din tot produsul brut intern
Ce-i scos... din ce-am băgat în gură!

AMENDAMENT LA LEGEA 
IMPOZITĂRII

O nouă cotă de impozitare
Să fie motivată textual,
Prin faptul că poporul, bună stare
Obţine şi din ... actul sexual.

Gheorghe Bălăceanu

RONDELUL  „GHETEI  DE  AUR”

Ne strânge rău a Europei gheată,
Se lasă uneori cu rosături,
Suntem călcaţi uşor pe bătături,
Umblând desculţi şi ca o curcă beată.

Mai sunt plecaţi din ţară şi scursuri,
Apoi revin spăşiţi cu-ntreaga gloată,
Ne strânge rău a Europei gheată,
Se lasă uneori cu rosături.
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degustări cultural - literareLîngă trupul unei păsări doborîte de 
frig, o pată de sînge care nu iese decît 
cu lacrimi1

Somelier de serviciu,

Alexandru Dan CIOCHINĂ
1 Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele aflate în 

colecţia autorului.
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„Să fie o glumă sau, mai degrabă, o victorie a 
fiinţei, faptul că Mihai Şora împlineşte 95 de ani?” se 
întreabă (Mai ştiutorul şi mai trăitorul) Nicolae 
Prelipceanu în Viaţa Românească, nr. 11-12/2011: 
„Domnul Şora este o speranţă împlinită şi ştie oricine 
cît de puţine sunt acelea cărora, cu adevărat, li se 
întîmplă asta.” Despre Mihai Şora mai scriu, cu 
afecţiune şi admiraţie, Dumitru Radu Popa (Un Domn 
Nepereche), Călin-Andrei Mihăilescu (Toate vin din sens 
opus), Nicoleta Dabija (Mihai Şora sau pedagogia în V) şi 
Marian Drăghici (Poem. Excelenţei sale, Domnului Mihai 
Şora, la 95 de ani). Rubrica Eveniment este fericit 
garnisită cu un fragment inedit din Ştefan Bănulescu 
(Cartea Milionarului – partea a IV-a, capitolul 6), 
alături de Amintiri cu Mircea Eliade depănate de 
Sultana Bănulescu. Irina Nechit ne oferă un interviu 
cu Ileana Mălăncioiu („Poezia adevărată este, ca şi 
credinţa, un fel de moarte a morţii şi de înviere a vieţii”). 
Continuă ancheta (Normă, normalitate, azi) cu 
intervenţii notable (Aurora Liiceanu, Gheorghe 
Grigurcu, Dumitru Augustin Doman, Liviu 
Georgescu, Sorin Preda, Liviu Ioan Stoiciu, Florin 
Toma), dimpreună cu eseul oferit de Liviu Bordaş 
(Călătoriile adolescentului miop prin ţara brahmanilor şi 
fachirilor). Magda Grigore (Al. Th. Ionescu. Un portret în 
Umbra bibliotecii), G. Pienescu (Corvoada ucigaşă), 
Liviu Franga (Portret cultural în efigie), alături de 
Bogdan Creţu (Poezia ca doliu sau despre neputinţa 
literaturii), Emanuela Ilie (Ana Maria şi îngerii) şi 
Leonardo Ambasciano (Narcotice şi halucinogene în 
cultura română) sunt lecturi incitante.

Cristina Scarlat continuă în Orizont, nr. 12(1551), 
serialul intitulat Un exemplu de generozitate: Mircea 
Eliade, publicînd un interviu (inedit) cu Mircea 
Handoca: „L-am cunoscut pe Mircea Eliade din 
corespondenţă mai întîi, şi nu-mi închipuiam că, 
vreodată, am să-l întîlnesc. Felul în care îmi 
închipuiam personalitatea lui Eliade nu a diferit prea 
mult de ceea ce am constatat cînd l-am întîlnit 
personal.” Incitantă Ancheta numărului (De la criza 
economică, la criza literaturii. De care vă este teamă mai 
mult) prin contribuţiile lui Vasile Bogdan, Constantin 
Buiciuc, Ilie Chelariu, Dan Negrescu, Laurenţiu 
Nistorescu, Lucian P. Petrescu şi Lucian Scurtu. Am 
citit cu interes şi paginile propuse de Alexandru 
Budac (Fala neamului sau cum să te ţii bine de scaun), 
Elena Craşovan (Criptă pentru Bruno Matei), Radu 
Ciobanu (Portretul unei doamne), Vladimr Tismăneanu 
(Ereticul Gorbaciov. Ţarul revizionist şi impenitentul 
Iliescu), alături de interviul lui Robert Şerban cu Pavel 
Şuşară (Scriu cu o plăcere nebună, dar cu pauze de 
realimentare), respectiv cel cu Lindsay Waters (partea a 
doua) realizat de Cristina Chevereşan (Arta e adevărata 
proclamaţie de emancipare). 

Bianca Bican îşi propune (şi ne propune) în Vatra, 
nr. 1(490)/2012, alcătuirea unui dosar (Scriitori germani 
din România), urmărind, „într-o retrospectivă critică, 
locuitorii unei republici literare imaginare”, încercînd 
„să o reconstituie fragmentar”, împreună cu o serie de 
autori, „pornind de la pregătirea lor de specialitate, 
filtrată de asemenea prin experienţe biografice 
datorate culturii germane din Transilvania şi Banat.” 
Este vorba de o privire „tranşantă, dar neutră, a 
specialistului cunoscător, şi una nostalgică, din coada 
ochiului, asupra unui trecut căruia multe dintre noi îi 
datorăm o anumită formaţie intelectuală.” Contribuie 
– „fără să urmărească propriu-zis deconstrucţia critică 
a unor idei şi clişee în legătură cu tema” [...] dar 
abordînd, „din perspectiva critică a unei generaţii 
tinere de specialişti, cîteva din prejudecăţile pozitive 
care circulă în mediile culturale româneşti cu privire 
la ceea ce a însemnat cultura germană din România” – 
Reka Santa-Jakabhazi, Franz Hodjak, Bianca Bican, 
Joachim Wittstock, Bernd Kolf, Grazziella Predoiu, 
Rolf Bossert, Richard Wagner, Mihaela Bereschi, 
Werner Söllner, Anemone Latzina, Tanja Becker, 
Klaus Hensel, Iulia Dondorici, William Totok. Şi 
paginile propuse de Gheorghe Schwartz (Misteriosul 
traseu al lădiţei de lemn cu documentele Diavolului 
Argintiu), Iulian Boldea (Cezar Baltag – o lirică a 
esenţelor), Rodica Grigore (Frumoasa iluzie a Visului 
American), alături de Eugeniu Nistor (Eminescu şi 
filosofia) şi Silviu Lupaşcu (Arabescurile cunoaşterii. 
Conexiuni între gnosticism şi sufism sub dinastia 
Abbassizilor) se citesc cu încîntare. 

„Grădina-i, cetate mirosind a uneltiri şi moarte 
dulce/ adulmecată de vînat. Diavolul e acolo la ei 
acasă” se confesează în Ateneu, nr. 1(509)/ 2012, 
Joumana Haddad (prezentare şi traducere Muguraş 
Constantinescu) introducîndu-ne în literatura erotică 

specifică lumii arabe. Cornel Galben scrie frumos 
despre Ion Fercu („la mulţi ani tinere sexagenar” şi 
din partea noastră!), alături de Adrian Jicu (Împăratul 
Iovian şi malaxorul poeziei optzeciste), acelaşi care scrie şi 
despre „lirismul inteligent” al lui Calistrat Costin (la 
mulţi ani maestre, cu ocazia celor 70 de ani!): „Fără a 
excela întotdeauna, Calistrat Costin a supravieţuit 
modelor literare, generaţiilor şi promoţiilor, reuşind 
să ilustreze cîte ceva din toate.” C. D. Zeletin 
(Lepădări, lapidări), Gheorghe Schwartz (Cel venit parcă 
de niciunde), Constantin Trandafir (Varietăţi 
caragialiene), Gheroghe Iorga (Itinerarul unui mit, 
itinerarul unui blestem), alături de partea a treia a 
eseului (Prin subteranele dostoievskiene) datorat lui Ion 
Fercu dau înălţime estetică şi culoare unui număr 
echilibrat.

„În timp ce alţii, mulţi, vor fi buşit-o / (e vorba de 
onoare), –  unul, printre / puţini, au dreptu,-n acest neam, 
să intre / în paginile Codului Bushido! ” scrie Ştefan 
Foarţă în Argeş, nr. 1(355)/2012, pentru a completa, 
adresîndu-se prietenului Luca Piţu, cu ocazia 
împlinirii a 65 de ani!: „Dragă Luca, mă bucur că-ţi 
sunt prieten şi că-ţi pot spune, azi, La mulţi ani buni!” 
Ne asociem şi noi! Poezie de calitate ne oferă George 
Anca, Paul Corban, Virgil Costiuc, Mihai Merticaru şi 
Boris Poplavski (în prezentarea şi traducerea lui Leo 
Butnaru) într-un număr din care am mai remarcat cele 
scrise de Al. Cistelecan (Apoteoza stanţelor), Dumitru 
Augustin Doman (I. D. Sîrbu între oglinzi paralele), 
Mircea Handoca (Şarpele de Mircea Eliade), alături de 
Ştefan Ion Ghilimescu (Noua paradigmă critică a lecturii 
lui Sadoveanu). Remarcabil interviul, realizat de 
Leonid Dragomir, cu regretata Mariana Şora (Sunt o 
europeană, sunt trup şi suflet pentru această cultură care 
se duce): „Copiii şi tinerii de acum nu mai preiau acea 
cultură pe care am preluat-o noi, pentru că nu o mai 
învaţă pe aceeaşi, nu învaţă buchea cărţii la fel, nu 
învaţă o limbă care să fie şi poetică şi care să transmită 
totodată nişte adevăruri general-umane.” 

Într-un frumos editorial, cu care se deschide 
nr.1(554)/2012 din Familia, Ioan Moldovan („Văd 
poeţi...”) ne îndeamnă, „într-un moment, care de fapt 
prelungeşte exasperant o stare a naţiunii aflate în 
suferinţă, sărăcie şi disperare, cînd actorii politici pun 
în scenă happening-uri nu doar obscene şi 
iresponsabile, ci şi periculoase pentru fiinţa, 
conştiinţa, limba şi identitatea spirituală a neamului”, 
să deschidem „cărţile poeţilor pentru o mai dreaptă, 
mai lucidă şi mai de durată judecată a ceea ce e 
important pentru minte, inimă şi literatură, pentru un 
răspuns mai avizat al fiecăruia dintre noi la obsedanta 
întrebare hölderliniană «... şi la ce bun poeţi în 
vremuri sărace?»”, întrebare la care răspund 
consistent Vasile Baghiu, Traian Bodea, Nicolae 
Coande şi Paul Vinicius, cu o poezie de calitate. Şi 
proza este bine reprezentată prin Florin Ardelean 
(Lumină de secară) şi Gheorghe Schwartz (Micul Sfînt 
Ambrogio).        „Cînd nu ai ce spune, nu spune chiar 
nimic. Momentele nule au şi ele dreptul la respectul 
nostru” – se confesează amar Gheorghe Grigurcu 
(„Insuportabilele reclame”) într-un număr reuşit, din 
care am mai reţinut cele propuse de Daniel Vighi, 
Alex Cistelecan, Dan-Liviu Boeriu, Liana Cozea şi 
Mircea Morariu

Despre Alice Botez şi nu numai, i se confesează 
Gena Geamănu („Profesorul Nae Ionescu o descoperise pe 
Alice Botez”) Elvirei Sorohan în Convorbiri Literare, 
nr. 1(193)/2012: „Discuţiile cu Alice erau adevărate 
sărbători spirituale cu oricine ar fi fost purtate. Avea o 
capacitate incredibilă de a face spirituală orice 
abordare.” Virgil Nemoianu (Cum am devenit 
republican), Basarab Nicolescu (Strania dimensiune a 
patra), Ioan Holban (Fiul cuvîntului), George Popa 
(Luceafărul – opera nonfinita), alături de Daniela 
Petroşel (Caietele de la Putna. Fertilitatea mitului), 
Antonio Patraş (Prin labirintul dosarelor, pe urmele lui 
Ion D. Sîrbu), Radu Voinescu (Reevaluarea lui Eminescu) 
şi Adrian G. Romila (Idei şi umbre) scriu pagini care se 
citesc cu încîntare. Ca şi poezia lui Vasile Muste, din 
Biblioteca numărului (Biografie selectivă).

Elegant, incisiv şi fără festivisme exagerate se 
prezintă numărul aniversar 1-2(100-101)/2012 din 
seria nouă a Daciei Literare. Alexandru Zub (Ideea 
Unirii la români. Privire istorică), Geoge Popa (Euristica 
eminesciană), Mircea A. Diaconu (I. L. Caragiale. Despre 
himeric, în ţara paradoxului), Margareta Curtescu 
(Strategii de organizare a discursului în proza lui Mihail 
Kogălniceanu), Vasile Iancu (Crangă după Simion), 
Stelian Dumistrăcel („Anul nou nu poate naşte, de nu-i 
faci revelion”), alături de poezia de calitate (oferită, 
între alţii de Liviu Antonesei, Daniel Corbu, Ioan 
Mircea, Adrian Popescu, Elena Ştefoi), proza lui 
Emilian Galaicu-Păun şi dialogul lui Călin Ciobotari 

cu Ştefan Oprea (Lecţiile stoicismului relaxat) dau 
consistenţă şi vigoare unui număr excelent construit şi 
din punct de vedere grafic. Felicitări!

Un număr bine articulat ne propune şi Apostrof, 
nr. 1(260)/2012, din care am reţinut cele scrise de 
Andrei Şerban (Nu cred în statui, dar lui Ciulei i-aş 
ridica una), Andrei Marga (Un roman al Cîmpiei 
Transilvaniei), Vladimir Tismăneanu (Sub lupa 
memoriei), Anca Sîntimbrean (Carnavalul demascării), 
alături de paginile dedicate lui Caragiale de Gelu 
Ionescu, respectiv sculptorului Ion Bledea, de Mircea 
Moţ şi Ovidiu Pecican. Dosarul asumat de Mircea 
Handoca (Ecouri livreşti în corespondenţa lui Eliade), 
poezia excelentă (Ştefan Bolea, alături de Adrian 
Popescu), interviul realizat de Eugen Dedov cu Ileana 
Mălăncioiu şi de loc în ultimul rînd, recenziile 
propuse de Constantina Raveca Buleu, Al. 
Săndulescu, Iulian Boldea şi Cristian Vasile reliefează 
din plin o ofertă editorială dintre cele mai serioase.

„Textele publicate în cele aproape patruzeci de 
numere sunt o adevărată enciclopedie, scrisă cu 
pasiune şi competenţă” scrie Ignat Florian Bociort (La 
10 ani de la apariţia revistei „Spiritul Critic”) în nr. 
1(38)/2012 al revistei păşcănene fondată şi condusă 
de Leonard Gavriliu. Acelaşi care analizează, 
chirurgical aproape (Mihail Sadoveanu, epistolier erotic), 
„volumaşul Corespondenţă. Mihail Sadoveanu către 
Valeria Sadoveanu (Editura Feed Back, Iaşi, 2011), 
avînd un lector (Liviu Apetroaie, nu întotdeauna 
vigilent în privinţa corecturii tipografice a textelor) şi 
un redactor (Daniel Corbu). De ce nu mai degrabă un 
îngrijitor de ediţie profesionist?” Este o boală, vai, din 
păcate atît de des întîlnită,  „tipărirea în pripă” fiind, 
din păcate o regulă şi nu o excepţie! Vladimir Udrescu 
(Bacovia sau paradigma căderii) alături de Matei 
Abrudan (Lecţia de privire: America, altfel) se citesc de 
asemeni cu interes, jalonînd un număr aniversar. La 
mulţi ani!

„Impostura covîrşeşte în publicaţiile-tomberon, 
unde intră orice şi oricine. Există o întreagă generaţie 
de cărcălici fără complexe pe care-i trage aţa să facă 
exact ce nu ştiu să facă” scrie agresiv dar cu temei 
Magda Ursache (Virtuozi şi amatori) în 
Contemporanul. Ideea Europeană, nr. 1(718), acolo 
unde am mai citit cu plăcere şi folos paginile (mai 
echilibrate) propuse de Bogdan Creţu (Omul din 
spatele criticului, criticul din spatele omului), Alex 
Ştefănescu (Poetul îndrăgostit de poezie), Răzvan Voncu 
(Baladele Clujului goliardic), Aura Christi (Dostoievski – 
Nietzsche. Elogiul suferinţei.„Jocul divin dincolo de bine şi 
rău”), Adrian Dinu Rachieru (Ion Gheorghe sau căderea 
în timp), alături de Cătălin Ghiţă (Poetica figurilor 
orientale în poezia romantică engleză. Reprezentări ale 
figurilor umane), Irina Ciobotaru (Nelinişte, angoasă, 
împăcare), Ştefan Borbely (Eveniment editorial major!) şi 
Iulian Boldea (Nichita Stănescu – jocul şi măştile poeziei).

„În principiu, intelectualul reuşeşte destul de bine 
să se complacă prin jocurile hermeneutice în care cu 
timpul devine expert într-o lume al cărei scop este 
producţia de justificări, fie ele ancorate în sens sau 
non-sens” scrie Oana Pughineanu (Eminescu & 
Beyoncé) în Tribuna, nr. 225, 16-31 ianuarie 2012. 
Mircea Popa (Eminescu la Cernăuţi), Simona-Grazia 
Dima (Vieţuirea prin poezie), Ion Pop (Alex Goldiş în 
tranşeele criticii româneşti), Ovidiu Pecican (Aforismul 
regmanian), Constantin Cubleşan (I. L. Caragiale. 
„Pretutindeni în lumea de azi”), se citesc cu interes, 
alături de Gheorghe Schwartz (Cine a fost Al Optzeci şi 
nouălea?), Dumitru Suciu (Crîmpee din simbolistica 
Clujului. Vremuri de demult), Aurel Sasu (Ateismul la 
români), Marius Ianuş (Distributivismul: o expresie a 
fracturilor lumii contemporane) şi Livius-George Ilea 
(Sculptura mică într-o nouă „Vîrstă de bronz”). Cafeneaua 
critică l-a avut amfitrion pe Ion Bogdan Lefter (O seară 
cu Mihai Măniuţiu şi cărţile sale) fiind dedicată lui 
„Mihai Măniuţiu, excepţionalul autor al atîtor mari 
spectacole montate de peste trei decenii, dar şi al unui 
şir respectabil de volume de proză [...] nemaisocotind 
cărţile eseistice. Într-adevăr, nu doar un mare regizor, 
ci şi un scriitor, un scriitor în toată puterea cuvîntului 
acest Măniuţiu, autor cu o operă consistentă!...” Au 
combătut cu har tinerii critici George Neagoe 
(Irealitatea imediată), Irina Georgescu (Scenarii de uz 
personal) şi Andreea Drăghicescu (La braţul unui călător 
nedemn de încredere) despre primele trei volume ale 
„seriei de autor” apărute la editura bybibliotek.
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Mai are ateismul un viitor?

Philipe Nemo este un filosof şi profesor cunoscut 
pentru cărţile sale de istoria ideilor politice, despre 
Biblie sau despre educaţie. Amintim cîteva dintre ele: 
Job et l'excès du mal, 1978; La société de droit selon F.A. 
Hayek, 1988; Le chaos pedagogique, 1993; Histoire des idées 
politiques dans l'Antiquité et au Moyen Age, 1998; Qu'est-
ce que l'Occident, 2004; Les deux Republiques françaises, 
2008; La régression intellectuelle de la France, 2011; La 
France aveuglée par le socialisme, 2011. Recent Philippe 
Nemo a publicat o nouă carte: La belle mort de 
l'athéisme moderne, Paris, Presses Universitaires de 
France, coll. „Quadrige. Essais, debats”, 2012, 150 p. În 
centrul noului volum al filosofului francez este 
meditaţia asupra a două secole de atacuri împotriva 
creştinismului, de încercări de a convinge asupra 
erorilor creştinismului. Întrebarea din titlul acestei 
recenzii atenuează din afirmaţia tranşantă a lui 
Philippe Nemo: „Ateismul a murit”; el nu a fost ucis, a 
murit pentru că „nu şi-a ţinut promisiunile şi nu a 
stabilit dacă omul este mai puţin mizerabil fără 
Dumnezeu decît cu Dumnezeu”. Epoca Luminilor a 
marcat începutul acestei cruciade sub semnul lui 
Lucifer, cum ar fi spus Maurice Clavel. Sigur, ateismul 
nu este o invenţie a modernităţii, ca atitudine 
doctrinală fiind prezent încă din filosofia antică 
greacă; în epoca modernă a cunoscut o expansiune 
sub forma unor diverse curente: pozitivism, scientism, 
liber-cugetători, neo-păgînism, milenarisme laicizante. 
Filosoful francez consideră că de-a lungul celor două 
secole de modernitate aceste ideologii s-au epuizat, s-
au golit de sens; pe fondul tăcerii ateismului modern, 
cuvîntul lui Dumnezeu se face din nou auzit. El 
recunoaşte că ateismul a atras atenţia asupra unor 
aspecte idolatrice în creştinism, dar şi că s-a dovedit că 
Biblia are singurul discurs aplecat asupra binelui şi a 
răului, a vieţii şi a morţii. Ph. Nemo alege drept 
exemplu rugăciunea în suferinţă a lui Iov care „descrie 
aproape clinic suferinţa extremă a unui om”. Suferinţa 
lui Iov este reprezentativă pentru toate foemele 
cunoscute de suferinţă umană, ceea ce conferă 
strigătului de durere şi revoltă al lui Iov o valoare 
arhetipală; este însă şi speranţă şi încrederea în 
Dumnezeu, apărătorul său: „Dar eu ştiu că 
Răscumpărătorul meu este viu şi că El, în ziua cea de 
pe urmă, va ridica iar din pulbere această piele a mea 
ce se destramă. Şi afară de trupul meu voi vedea pe 
Dumnezeu”. Despre boală, credinţă şi slăbiciune 
umană scrie Ph. Nemo într-o paralelă Iov-Pascal. 
Prezenţa pe scaunul lui Petru a doi reputaţi filosofi şi 
teologi, Ioan Paul al II-lea şi Benedict al XVI-lea, îi 
prilejuieşte lui Ph. Nemo o incursiune asupra unei 
chestiuni stringente a vremurilor noastre: 
mondializarea. În acest context referinţa la discuţia 
între Cardinalul Ratzinger şi filosoful Jurgen 
Habermas este obligatorie, nu numai prin notorietatea 
preopinenţilor, ci şi prin observaţiile celor doi; pentru 
Habermas modernitatea era deficientă în ciuda multor 

succese. Ghidată doar de raţiunea seculară, societatea 
postmodernă risca să devină un monstru rece care se 
poate prăbuşi într-un infern de egoism, amintind că 
marile mişcări revoluţionare din trecut erau inspirate 
în conţinutul lor substanţial de creştinism. Şi nu este 
vorba doar de exigenţe morale, ci şi de categorii 
mentale profunde. O abordare interesantă este cea în 
care Ph. Nemo exprimă convingerea că direct sau 
indirect liberalismul îşi are surse în creştinism, 
revelaţia biblică fiind cea care a produs în mediul 
european profunde transformări sociopolitice care 
finalmente au dus la democraţiile liberale moderne. 
Care au fost aspectele care au genearat un asemenea 
proces? Religia biblică a zdruncinat vechea logică a 
societăţilor magico-religioase care implicau 
unanimitatea şi interziceau critica; profetismul biblic a 
determinat dualismul puterii spirituale şi al puterii 
temporale, care va fi sursa îndepărtată a democraţiei; 
liberalismul economic este o resurecţie şi o 
transformare a dreptului natural antic. Discutînd 
despre creştinism, Ph. Nemo nu putea ocoli un subiect 
care a stîrnit vii dispute la începutul acestui secol: 
rădăcinile creştine ale Europei şi Constituţia 
europeană. Sigur, chestiunea a născut controverse de 
la bun început. Cerută de numeroase voci, această 
referinţă la „rădăcinile creştine” ale Europei nu 
implica nici un gen de obligaţie de a accepta religia 
creştină ca dogmă oficială a Uniunii Europene. Se 
cerea doar recunoaşterea unei realităţi istorice, nu o 
exclusivitate, căci ar fi fost amintite şi moştenirea 
greacă şi romană, Renaşterea, umanismul sau 
Luminile. Franţa, prin vocea preşedintelui Chirac, 
partizan al aderării Turciei, a insistat pentru a  nu se 
face nici o referinţă la „rădăcinile creştine” ale 
Europei! Pentru Philippe Nemo ateismul şi nihilismul 
s-au născut dintr-o neînţelegere: închiderea dogmatică 
a mesajului creştin în el însuşi, strînsa legătură între 
Biserică şi unele puteri politice, respingerea ştiinţei şi 
libertăţilor moderne. Odată înlăturate aceste piedici, 
creştinismul poate redeveni marea miză intelectuală a 
epocii noastre.

Filosoful meditînd asupra picturii

Odată cu diversificarea cîmpului de preocupări ale 
filosofiei, nimeni nu se mai miră că filosofii scriu 
despre artă, muzică sau literatură, că în marile 
dicţionare de filosofie pot fi întîlnite articole despre 
Dante, Giotto, Botticelli, Bach sau Dostoievski. Istoric 
al artei şi de formaţie filosof, Denis Coutagne a lucrat 
în domeniul patrimoniului artistic, a condus muzeul 
Granet din Aix-en-Provence pe care l-a renovat, a 
organizat expoziţiile Cézanne en Provence, în 2006, la 
Washington şi Aix-en-Provence, şi Cezanne et Paris, în 
2011, la muzeul Luxembourg. Este şi autor a 
numeroase studii şi albume, din care amintim: 
Cézanne, 1989; Cézanne en Provence, 1995; Cézanne au fil 
de l'eau, 2000; Cézanne en vérité(s), 2006; Cézanne à Paris 
et en Ile-de-France, 2011. A coordonat cîteva lucrări: 
Cézanne ou la peinture en jeu, 1982; Cézanne au musee 
d'Aix, 1984; Sainte-Victoire-Cézanne-1990, 1990; 
Atelier/Cézanne, 2002; Cézanne en Provence, 2006; Ce que 
Cézanne donne à penser, 2008; Cézanee, les ateliers du 
Midi, 2011. Către sfîrşitul anului trecut Denis 

Coutagne publica o nouă carte-album, o incursiune în 
istoria artei, un parcurs în care una dintre verigi este 
Cézanne: Cézanne, abstraction faite, Paris, Les 
Editions du Cerf, 2011, 320 p. De ce abstraction faite? 
Pentru că întrebarea unui foarte bun cunoscător al 
picturii lui Cézanne vizează de fapt afirmaţia că fără 
Cézanne poate că pictura abstractă nu ar fi existat, cel 
puţin aşa cum o ştim. Cézanne a fost maestru pentru 
Braque, Beckmann, Giacometti, Leger, Matisse sau 
Picasso. Cézanne a cultivat un temperament de a picta 
şi un ideal de artă care îl fac pe drept cuvînt o verigă 
în lanţul istoriei picturii. Convins că pictorul francez 
ocupă un loc unic, Denis Coutagne îşi propune să 
decripteze locul specific al lui Cezanne într-o istorie 
artei care vede pictura întrebîndu-se în profunzimea ei 
asupra mijloacelor, tehnicilor, locului său între 
figurare şi abstracţie, între ideal şi realism. Cartea lui 
Denis Coutagne este structurată pe şapte secvenţe, de 
la Fra Angelico la Rouault. În debutul ei autorul face o 
afirmaţie tranşantă: dacă ar fi să alegem o singură 
temă pentru a reflecta asupra mizelor figurării şi 
abstracţiei în pictura occidentală, aceasta ar fi 
Bunavestire, relatată de Evanghelistul Luca 1, 26-37. 
Pictura se confruntă aici cu momentul care marchează 
trecerea de la Dumnezeu nevăzut la vizibilitate, 
pentru a ne permite trecerea de la reprezentări vizibile 
la contemplarea realităţilor invizibile. Denis Coutagne 
aminteşte cîteva reprezentări picturale ale Beneivestiri 
aparţinînd lui Leonardo da Vinci, Jan Van Eyck, 
Barthelemy d'Eyck, Fra Angelico, Giotto, subliniind că 
pentru omul medieval întreaga realitate creată 
trimitea la Dumnezeu. Dar pictura Renaşterii se arată 
a fi de o mare bogăţie iconografică, prilejuindu-i lui 
Denis Coutagne fine observaţii despre Nicolas 
Froment (Le Buisson ardent), Enguerrand Quarton ( Le 
Couronnement de la Vierge), Robert Campin ( La Vierge 
en gloire entre saint Pierre et saint Augustin). 
Următoarele secvenţe sînt despre doi mari pictori ai 
sfîrşitului de secol XVIII: David şi Ingres, aparţinînd 
cronologic Vechiului Regim, influenţaţi de mari teme 
mitologice şi istorice; cum altfel am înţelege tablourile 
de amploare precum Jupiter şi Thetis, Moartea lui Marat, 
Bonaparte trecînd Alpii sau Napoleon I pe tronul imperial. 
Totul sub semnul purei figurări picturale. Pagini 
dense sînt cele despre Francois-Marius Granet, pictor 
al cărui muzeu din Aix-en-Provence a fost condus de 
Denis Coutagne; aici sînt evocate călătoriile şi 
tabourile lui Granet avînd ca fundal Roma. Dar Denis 
Coutagne aduce în discuţie opere ale marilor pictori şi 
din perspectiva noilor concepţii estetice, aşa încît în 
comentariile despre Delacroix sau Manet vom întîlni şi 
opiniile poetului francez. Ajunşi în periplul propus de 
Denis Coutagne în epoca impresionismului îl alege pe 
Monet: „În parcursul nostru în căutarea sensului 
picturii între figurare şi abstracţie, Monet mai mult 
decît altul impune o oprire asupra imaginii, cu atît 
mai mult cu cît cu el impresionismul întîlneşte 
realitatea pînă în invizibilitatea sa”. Unul din pictorii 
care au marcat veacul al XIX-lea este şi Van Gogh, în 
care Denis Coutagne vede figura care ar putea ilustra 
mîntuirea, deşi în opera pictorului nu găsim nici o 
pictură care să-l înfăţişeze pe Isus; artistul este cel care 
şi-a sacrificat iubirile, dorinţele, plăcerile pentru a se 
consacra artei sale. Itinerariul propus de Denis 
Coutagne ajunge şi la Paul Cézanne, cunoscut 
deopotrivă pentru peisaje de munte, pentru portrete 
sau compopziţii; în toate tablourile sale predomină 
fascinanta idee a procesului transfigurării lumii. De 
acum înainte parcursul pe care îl propune filosoful 
francez este cel al interpretării artei abstracte prin 
prisma moştenirii lui Cézanne, ca o referinţă necesară. 
La prima vedere poate părea surprinzătoare afirmaţia 
lui Kandinsky despre formele prime ale lui Cézanne: 
„Într-o manieră diferită, mai aproape de mijloacele 
pur picturale, Cézanne caută noua lege a formei. El 
tratează aceste obiecte în aceeaşi manieră ca pe un om, 
căci el avea darul de a vedea peste tot viaţa interioară. 
Nu un om, un copac, un măr sînt reprezentate, ci tot 
ceea ce Cezanne foloseşte pentru crearea unui lucru 
pictat are sonoritatea interioară care se numeşte 
imagine”. Denis Coutagne găseşte apropieri evidente 
şi între pînzele lui Cezanne care înfăţişează arbori şi 
picturile lui Piet Mondrian; şirul influenţelor lui 
Cézanne în pictura modernă ăşi urmează firul, autorul 
introducînd cititorul în universul plastic al lui Picasso, 
Matisse sau Rouault. La capătul lecturii şi privirii 
comparative a peste 200 de reproduceri înţelegem 
expresia lui Densi Coutagne că Paul Cézanne este o 
verigă a lanţului artei europene, „tatăl nostru al 
tuturor”, după spusa lui Picasso, sau „bunul 
Dumnezeu al picturii”, după Matissse.   
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cu inegalabilul Pelé. Departe griva de iepure! Toată viaţa 
sa, brazilianul a fost un desăvîrşit exemplu de spirit sportiv, 
de dăruire pentru culorile sub care juca, de pasiune pentru 
fotbalul adevărat, pe cînd argentinianul a dat dovadă mereu 
că are mentalitate de infractor, atît pe terenul de fotbal, cît 
şi în afara acestuia. 

În spiritul notaţiilor mele caraibiene, ar trebui să-l iau 
pe fiecare cubanizat în parte şi să-i dedic măcar cîteva 
pagini, aşa cum am procedat cu Ernesto Che Guevara şi cu 
Ernest Miller Hemingway. Dar intuiţia mea de jurnalist îmi 
spune că mulţi dintre cititorii revistei au început să se 
plictisească de atîtea tribulaţii tropicale. De aceea, voi 
răspunde unor întrebări ce mi-au fost adresate în ultima 
vreme şi voi căuta o formulă onorabilă de încheiere a 
plictisitorului meu „serial”, mai lung decît o telenovelă 
filmată chiar prin părţile acelea de lume. 

Se-adună în redacţie şi pe net tot felul de întrebări 
legate de Cuba, întrebări cărora voi încerca, în măsura 
posibilităţilor, să le dau răspuns. Numai că, stimaţi cititori 
ai revistei, eu nu sunt un castrolog, nu sunt specialist în 
probleme cubaneze şi în fidelism sau guevarism. Sunt doar 
un scriitor care a participat la una din ediţiile Festivalului 
Internaţional de Poezie de la Havana, festival organizat de 
distinsul meu confrate caraibian Alex Pausides. Sunt un 
scriitor care a încercat cu modestele-i mijloace să-şi 
aştearnă pe hîrtie gîndurile, impresiile, trăirile legate de 
aventura sa cubaneză. Mă emoţionează faptul că această 
pagină dedicată Cubei trezeşte atenţia cititorilor, dar 
afirmaţiile mele nu trebuie luate ca literă de lege, întrucît eu 
nu realizez un documentar despre „aligatorul verde”, ci 
aştern pe hîrtie nişte notaţii subiective izvorîte mai mult din 
fantezia mea, decît din contactul cu realitatea.

Nu, nu cred că ar trebui să dezvolt – aşa cum îmi 
sugerează medicul şi scriitorul Iorgu Gălăţeanu din Bîrlad – 
episoadele dedicate lui Ernest Miller Hemingway, căci m-aş 
îndepărta prea mult de esenţa, de substanţa unor simple 
notaţii despre Cuba. După cum poate oricine bănui, despre 
relaţia scriitorului american cu paradisul care a fost insula 
pînă la venirea lui Castro la putere se pot scrie (şi s-au 
scris) tomuri întregi. Dar cei care dezvoltă acest subiect se 
documentează temeinic, probabil merg „pe urmele” 
scriitorului, dezgroapă întîmplări, caută martori, învie 
personaje etc. Eu, diletant, am semnalat doar faptul că acest 
uluitor creator, acest om fascinant şi-a împletit la un 
moment dat destinul cu cel al oamenilor din acel colţ de 
lume. În plus, pe lîngă realitatea istorico-literară, în astfel 
de situaţii se creează o mulţime de legende care devin tot 
mai interesante, mai cunoscute şi mai credibile decît 
realitatea însăşi. Or, ca să cunosc aceste legende, să le 
înţeleg şi să le transmit şi altora, ar fi trebuit să stau în Cuba 
măcar cîţiva ani. Cum nu sunt nici cercetător, nici istoric, 
nici nu am petrecut în insulă decît „un trecător ceas al 
vieţii”, nu am cum să mă ocup de subiecte pe care le cunosc 
destul de puţin sau, cum se spune, mi le-am însuşit doar 
„pentru cultura mea generală”.

Din Oradea – cum o fi ajuns Cronica acolo, căci, de 
cînd cu falimentarea Rodipetului, întîmpinăm mari greutăţi 
cu difuzarea revistei – un cititor, cadru militar, mă întreabă 
cînd se vor retrage invadatorii americani din Cuba, de la 
baza din Guantanamo. Nu ştiu, domnule ofiţer al armatei 
române, nu ştiu cînd se vor retrage, căci nu-s nici Mafalda, 
nici Casandra, nici Laocoon, nici Pythia, nici mama Omida. 
Dar, spre binele întregii omeniri care vrea să trăiască în 
pace, sper să nu se retragă, atîta vreme cît lumea încă mai 
este divizată şi dezbinată din cauza unor aberante criterii de 
supremaţie şi a unor absurde raţiuni ideologice. Să nu uităm 
că, în 1962, tocmai Cuba era să fie „butoiul de pulbere” 
(atomică) al omenirii! De altfel, nu văd de ce ar trebui să se 
retragă americanii de pe un teritoriu care le aparţine. Le 
aparţine, pentru că l-au concesionat în 1903, pe un termen 
nelimitat. Este vorba de un teritoriu de 116 km pătraţi, 
situat chiar la intrarea în golful cu acelaşi nume. Iată ce 
spune o lucrare editată de National Geographic, dedicată 
Cubei : „Aici se află o bază navală şi o bază aeriană navală, 
deservite de 3.300 de militari şi civili plus personalul de 
întreţinere şi furnizorii. Baza autonomă are şi cinematograf, 
un teren de golf şi singurul McDonald's din Cuba. Castro 
refuză să încaseze cecul anual de 4.000 de dolari pentru 
concesionare şi cere ca SUA să elibereze baza, care a fost 
oferită prin Amendamentul Platt la Constituţia Cubei din 
1903. Aici sunt închişi acum terorişti al-Qaida. Deşi accesul 
este interzis, baza poate fi văzută din Mirador Malones”. 
Aşadar, baza de la Guantanamo e un teritoriu american, 
concesionat cu acte-n regulă. Să nu uităm că, în 1962, cînd 
„criza rachetelor” a fost cît pe ce să distrugă lumea, s-a 
dovedit rolul benefic pe care l-a avut această bază în 
dezamorsarea conflictului. Cine ştie ce poziţie de forţă ar fi 
adoptat Nikita Sergheevici Hruşciov, dacă nu ar fi ştiut că-i 
are pe americani în coastă, la Guantanamo! Trebuie să 
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Pentru mai puţin de 20 de pesos convertibili, pofticioşii, 
flămînzii sau curioşii se pot delecta cu „una langosta 
enchilada”, o langustă scoasă chiar în faţa lor dintr-un 
impresionant bazin plin cu toate vietăţile ce foiesc în 
adîncurile oceanului. „Ieftin, bun şi, la preţul ăsta face!”, 
cum spunea un prieten al meu, trecut azi în lumea drepţilor. 
Cei mai puţin garnisiţi la pungă ori cu un buget de călătorie 
mai modest se pot mulţumi cu un „ranchito de mariscos” 
(mie scoicile chiar îmi plac!). Evident, şi cei ce se scaldă în 
bani şi cei cu buget de austeritate, ca românii, vor bea în 
mod obligatoriu un mojito, ca Papa!

În Cojimar, la restaurantul La Teraza, masa la care se 
aşeza scriitorul, plasată în şirul de lîngă ferestre, e şi azi 
rezervată doar pentru el. Dovadă că peste tot în lume 
oamenii cred că într-o bună zi cei duşi dintre vii vor reveni 
din morţi! Sau, poate, numai o formă profitabilă de a atrage 
clienţi! Dar cînd noi, trei scriitori români, ne-am aşezat la 
masa americanului pentru a ne fotografia, nu ne-a mustrat 
nimeni. Doar tăcerea împărăţea peste Cojimar în ziua cînd 
l-am vizitat. Satul, care în vremurile evocate de scriitor 
lărmuia de fremătarea pescarilor, părea o aşezare părăsită, 
iar în restaurant nu era nimeni. Tot pe malul mării, nu 
departe de terasă, se află bustul pe care cubanezii i l-au 
ridicat prozatorului, în anul 1962, în urma unei subscripţii 
publice. Nu e vorba de o hotărîre a autorităţilor, ci de un 
gest emoţionant al foştilor camarazi ai scriitorului-pescar. 
Cum au aflat de moartea prietenului lor, toţi pescarii din 
Cojimar au colecţionat obiecte vechi din alamă – chei, mai 
ales, dar şi elice de vapor – care au fost date la topit şi astfel 
s-a turnat bustul. O situaţie ce ne reaminteşte modul în care 
a fost realizat monumentul ridicat în cinstea lui Che 
Guevara la Rosario, în Argentina. Aşezat într-un complex 
de beton de formă circulară, cu coloane ce amintesc 
antichitatea greacă, sub un fel de centură cenuşie, de 
acoperămînt neinspirat, de „baldachin” încremenit pe ţărm, 
Hemingway cel din bronz priveşte zi şi noapte spre mare. 
Spre marea pe care a iubit-o cu neostoită patimă. Spre 
locurile pe care le străbătea la bordul vasului Pilar, 
împreună cu căpitanul său, Gregorio Fuentes. De altfel, 
multă vreme acest vas a fost amarat în portul Cojimar şi 
vegheat de fostul lui căpitan, care a trăit mai bine de un 
secol şi, deci, a avut timp să-l vegheze şi să-i spună 
povestea din ce în ce mai rarilor vizitatori. Vîrsta 
matusalemică a lui Gregorio Fuentes nu e o poveste! Acesta 
s-a născut pe 11 iulie 1897 şi a plecat spre neţărmurita 
veşnicie pe 13 ianuarie 2002. Să sperăm, spre binele 
insulei, că stăpînul ei de astăzi va avea decenţa să nu ajungă 
centenar!

Chiar dacă nu a fost singurul, Hemingway a fost cel mai 
iubit dintre cubanezii de adopţie. Bineînţeles, mă refer la 
cei care într-un fel sau altul au ajuns celebri. A fost cel mai 
iubit (de altfel, despre sentimentele pe care i le poartă 
caraibienii faimosului scriitor nici nu ar trebui să vorbesc la 
trecut, deoarece aceştia îl venerează şi astăzi!), nu atît 
pentru faima lui şi fiindcă a fost laureat al Premiului Nobel 
pentru Literatură, cît, mai ales, pentru că, în ciuda 
recunoaşterii internaţionale de care se bucura, acesta îşi 
petrecea mai tot timpul împreună cu oamenii simpli din 
insulă, trăind, alături de aceştia, toate plăcerile unui 
epicureism tropical (pescuit, havane, rom, femei, petreceri, 
jocuri, dans...). Dacă adăugăm şi amănuntul, nu lipsit de 
importanţă, că, înainte de a părăsi insula, Hemingway a 
donat cubanezilor suma, deloc neglijabilă, primită de la 
Academia din Stokholm pe post de însoţitoare a Premiului 
Nobel, vom înţelege mai uşor de ce-l răsfaţă şi azi insularii 
cu dragostea lor!

Alţi cubanizaţi vremelnic au fost prozatorul englez 
Graham Greene (autorul cunoscutului roman Our Man in 
Havana / Omul nostru din Havana, publicat în 1958, 
adică în vremea în care Fidel Castro se pregătea să atace 
Havana); un alt englez,Winston Churchil (acesta a învăţat 
meseria de ziarist în Cuba, în timpul războiului de 
independenţă (1895 – 1898) şi a ajuns un strateg al celui 
de-al doilea Război Mondial, strateg pe care românii nu au 
nici un motiv să-l respecte, dimpotrivă), care i-a iubit nu i-a 
iubit pe cubanezi, dar le-a fumat cu voluptate trabucurile; 
naturalistul german Alexander von Humboldt (un al doilea 
„descoperitor” al Cubei, după Cristofor Columb); 
argentinianul Che Guevara, declarat de Fidel Castro, în 
1959, „cubanez prin naştere”, în pofida adevărului istoric; 
în fine, un alt argentinian, Diego Armando Maradona, 
„butoiaşul atomic”, fotbalistul care a dat dovadă de cea mai 
condamnabilă lipsă de fair play din toată istoria 
competiţiilor sportive. Acesta a urmat în insulă, la Holguín, 
o cură de dezintoxicare. Nu ştiu cît de dezintoxicat a plecat 
Maradona din insula lui Fidel, dar nesimţirea, tupeul, 
mentalitatea de profitor i-au rămas intacte! Mă revoltă şi azi 
faptul că unii iubitori ai fotbalului îl compară pe Maradona 

subliniez faptul că, deşi cubanezii îşi amintesc din cînd în 
cînd de această bază şi fac scandal ca să îi trimită acasă pe 
invadatorii imperialişti americani, Fidel nu a avut nici o 
iniţiativă serioasă, nu a luat nici o măsură concretă prin care 
să-şi recapete teritoriul de la Guantanamo.

Cînd, în acel octombrie de tristă aducere-aminte, 
întreaga omenire a trăit pe muchie de cuţit criza rachetelor, 
eu aveam 12 ani şi nu înţelegeam mare lucru din ce se 
întîmpla în lume. Nu reuşeam să înţeleg nici măcar ce se 
întîmpla în propria ţară, darmite într-un spaţiu atît de 
îndepărtat, pe care nu-l cunoşteam decît din minciunile 
propagandei comuniste! Ca să-mi pot lămuri cît de cît ce s-
a-ntîmplat atunci, am citit, ca orice om, cîteva cărţi dedicate 
subiectului respectiv. Deci, nu pot vorbi altora despre fapte, 
întîmplări, situaţii pe care le cunosc la un nivel modest. 
Despre Ştefan cel Mare poate vorbi în mod competent un 
specialist în istoria Evului Mediu, vreun muşatinolog ori 
vreun realizator de clasamente televizate privitoare la 
grandoarea (şi decadenţa?) românismului; despre fotoni, un 
specialist în fizică cuantică; despre Ivan Paţaichin, un 
comentator sportiv de talia lui Cristian Ţopescu; despre 
Poetul Nepereche, un eminescolog; despre farfurii 
zburătoare, un ufolog; despre intelectuali, un miner. Eu, 
repet, nu sunt un specialist în probleme ale Cubei, ci doar 
un poet care a petrecut cîteva zile în „aligatorul verde” din 
Caraibe. Ca să-mi cristalizez trăirile şi impresiile născute de 
contactul nemijlocit cu insula, cu tristele ei realităţii, cu 
oamenii săi terorizaţi de dictatura clanului Castro, am 
încercat să-mi completez cunoştinţele, apelînd la lucrări 
editate mai ales în limba franceză şi în cea spaniolă şi citind 
doar cîteva din cărţile, nenumărate, ce au fost dedicate 
unuia din cele mai dezbătute subiecte din istoria 

contemporană. 
Aşadar, stimate domnule Nicolae Petrescu, din Ploieşti, 

referitor la criza rachetelor am mai amintit, din cînd în cînd, 
de-a lungul acestor notaţii, cîte un aspect (m-a oripilat, de 
exemplu, faptul că la doar 17 ani de la catastrofa de la 
Hiroshima şi Nagasaki, criminalul Che Guevara a declarat, 
sfidînd întreaga omenire, că, dacă rachetele nucleare 
ofensive sovietice amplasate în insulă, ar fi fost pe mîna 
cubanezilor, aceştia nu ar fi ezitat nici o clipă să le 
folosească. O declaraţie de iresponsabil, ce blama 
„slăbiciunea” de care dăduse dovadă tovarăşul Nikita 
Sergheevici Hruşciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., în 
loc să aprecieze înţelepciunea acestuia de a da înapoi şi de a 
evita, prin această atitudine conciliantă, un pustiitor război 
nuclear la scară planetară. Norocul nostru că, deşi bolşevic, 
Hruşciov nu era nebun de-a binelea!), în măsura în care îmi 
devenea cît de cît cunoscut. Deci, nu ştiu ce vă interesează 
în mod deosebit despre problema rachetelor şi nici nu ştiu 
ce limbi străine vă sunt accesibile, ca să vă pot recomanda 
cîteva din lucrările fundamentale dedicate acestui delicat 
subiect, cele mai multe dintre ele fiind apărute în engleză, 
spaniolă sau franceză. De aceea, îmi permit să vă semnalez 
o lucrare obiectivă şi bine documentată a publicistului 
francez Claude Delmas, Crises a Cuba. Lucrarea, tradusă 
în limba română de doamna Narcisa Şerbănescu (sub titlul 
Crizele din Cuba 1961-1962), a apărut la editura Corint 
din Bucureşti în anul 2003. E o carte ce se citeşte cu interes 
şi care lămureşte multe din ipostazele unei situaţii ce punea 
în chestiune însăşi existenţa omenirii, ipostaze care, la 
vremea declanşării „crizei rachetelor” şi mult timp după, 
erau ascunse românilor. (va urma)
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Numele reputatei staţiuni curative din Alpii Elveţiei, 
unde s-au adunat de curînd reprezentanţii Uniunii 
Europene – foşti rivali în ultima jumătate de secol XX, 
deveniţi aliaţi înţelepţi din nevoia stabilităţii economice şi 
politice la începutul noului secol şi noului  mileniu – 
aminteşte cu intensitate de romanul Muntele vrăjit al lui 
Thomas Mann.

Într-o conversaţie de mult purtată la Iaşi (cu prilejul 
necazului cu romanul Bunavestire la fosta editură 
”Junimea”), Nicolae Breban ne-a propus mie şi regretatului 
Mihai Ursachi să alegem trei cărţi, în ipoteza unei plecări 
fără întoarcere pe o insulă pustie. Nu-mi mai amintesc la ce 
s-a oprit Poetul, eu am ales Eminescu, Alexandr Blok şi 
Muntele vrăjit.

Am rămas consecventă în admiraţie pentru Thomas 
Mann, pentru evoluţia lui frămîntată şi înaltul nivel de 
înţelegere a culturii şi a moralei europene din timpul său 
(1875-1955), pentru încercarea de a reface punţile dintre 
estetică şi etică, pentru exemplara lui cunoaştere şi stăpînire 
a tainelor prozei artistice, pentru muzicalitatea şi sclipirile 
ideilor filosofice şi morale ale Laureatului Premiului Nobel 
din 1929. Celebrului romancier, nuvelist şi eseist german i s-
a retras cetăţenia în 1933, iar după doi ani de exil în 
California s-a stabilit în Elveţia. Fratele său mai mare, 
Heinrich Mann (1871-1950), a fost deopotrivă repudiat de 
hitlerişti, îndepărtat din Academia germană, cărţile i-au fost 
arse şi interzise;  în 1933 a emigrat în Franţa, în 1940 de 
acolo în California, dar, cu puţin înainte de moarte, se 
pregătea să se stabilească în fosta RDG (destine frăţeşti... ca 
în romanul Iosif şi fraţii săi).

La Davos se încrucişează, în timpul romanesc al 
Muntelui vrăjit (perioada interbelică a secolului al XX-lea), 
două filosofii, două concepţii, două viziuni ale omului şi 
acest nucleu intelectual va rămîne reprezentativ pentru 
evoluţia ulterioară a celebrului autor.

Cele două personaje, care intră într-o întinsă şi intensă 
dispută filosofică, încercînd să-l atragă în sfera lor de 
influenţă şi pe al treilea – tînărul inginer Hans Castorp, 
protagonistul romanului –, sunt Ludovico Settembrini şi 
Leon Naphta. Toţi trei au venit la Davos ca să se vindece de 
”boala secolului” – tuberculoza. 

Înainte de a ajunge la Davos, Settembrini era literat, 
filolog, elevul lui Carducci (1835-1907, poet şi critic italian, a 
cîntat mişcarea de eliberare a poporului italian de sub jugul 
habsburgic), care avea un tată carbonar. Elevul avea un 
bunic carbonar şi patriot, combatant în Franţa şi în Spania. 
Davosul este pentru Settembrini un veritabil blestem, care-l 
desparte de ”Liga progresului” şi de cercetările pentru 
ambiţioasa sa scriere Sociologia suferinţei. Lui Hans 
Castorp îi impune prin credinţa sa în raţiune, în 
nemărginita posibilitate de perfecţionare a omenirii, 
precum şi prin dispreţul faţă de despotism şi prejudecăţi. Îl 
atrag deopotrivă erudiţia, cultura literară, cunoaşterea 
limbilor clasice, simţul umorului precum şi o libertate de 
expresie tipic italiană. Settembrini îl surprinde totuşi prin 
lipsa simţului realităţii, prin didacticismul lui 
”insuportabil” şi înclinaţia spre pălăvrăgeală (într-o 
convorbire cu vărul său Joachim, Hans îl numeşte pe 
Settembrini ”flaşnetar”).

Oponentul acerb al lui Settembrini, bătîndu-şi joc în 
permanent de ”fantasmagoriile” italianului, este Leon 
Naphta, care provine dintr-o familie de evrei săraci, 
locuitori într-un orăşel din Galiţia. Acolo l-a întîlnit pe 
iezuitul Unterperdinger, care discută cu ”băiatul” despre 
Marx şi Engels. Încîntat de inteligenţa micului evreu, 
iezuitul îi asigură convertirea la catolicism şi o bursă la 
colegiul iezuit ”Stella Matutina”. Un timp Naphta slujeşte 
în Olanda, dar se îmbolnăveşte şi Ordinul îi oferă 
posibilitatea vindecării la Davos. Concepţiile pe care le 
exprimă (în casa croitorului ceh Lukayka) sunt de un 
scepticism radical: sfîrşitul umanismului, haosul total, 
sarabanda terorii, războaie, suprimarea oricărei idei 
conducătoare. Naphta atacă liberalismul burghez, 
individualismul şi infantilismul ”contractului raţional” 
(social), orice orînduire sprijinindu-se, în accepţia lui, pe 
teroare şi pe silnicie.

Pentru Naphta individul nu mai are vreo valoare, 
adevărurile exprimate de Kopernik, Galilei, Newton sunt 
relative, nu pot să răspundă intereselor prezentului. Biserica 
este singurul model de stat universal, care posedă ştiinţa 
stăpînirii oamenilor, pe cînd cultura nu are adevăruri de 
sine stătătoare, ”modelele” ei fiind disputate de masele 
îmbibate de prejudecăţi. Proletariatul trebuie să pună capăt 
acestei stări mondiale deplorabile, iar dictatura lui se va 
centra pe biserică. Copleşit de tot acest melanj de 
obscurantism şi de revoluţionarism ambiguu, Hans Castorp 
se întreabă dacă nu cumva Naphta este un eretic sau un 
bolnav mintal.

Nu, răspunde autorul, iezuitismul şi masoneria sunt 
vinovate, cele două mari mituri ale secolului al XIX-lea s-au 
amestecat peste tot, devenind răspunzătoare atît pentru 
religie, cît şi pentru ordinea publică.

De presupus că Thomas Mann a avut în vedere 
funcţionarea miturilor în conştiinţa socială, de aceea 
atitudinea auctorială faţă de ambele personaje este 
schimbătoare: Settembrini este tratat cu o simpatie uşor 
ironică (aşa obişnuiesc germanii să-i trateze pe italieni), pe 
cînd Naphta îi trezeşte autorului (şi cititorului) dezgust şi 

spaimă. Spaimă faţă de noua lume ameninţată de Naphta, 
faţă de acel ”ceva” care se va numi fascism. Dar romanul 
este terminat în 1924, cînd fascismul nu era încă o mişcare 
cu o ideologie clarificată şi edificată. Tocmai de aceea 
Naphta, presupun, nu este naţionalist, ci ”universalist”, pe 
de altă parte nu este nici antisemit, căci ”originea” nu intra 
încă în frazeologia urii de oameni. Dar intuiţia autorului 
este genială: în mod  fundamental vor rămîne dispreţul 
pentru om, apologia războiului, a terorii şi a brutalităţii. 
Thomas Mann a avut presimţirea practicilor (şi tehnicilor) 
fasciste, chiar şi a declaraţiilor ”revoluţionare”, deoarece, 
după cum se ştie, fascismul s-a autointitulat ”socialism 
popular”, iar Partidul-Stat se va numi 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeitpartei. În această 
perspectivă, Naphta este un socialist conservator, cum a fost 
şi Ernst Junger.

Autorul nu apără nici una dintre poziţiile ideologice 
expuse în roman, fapt confirmat şi de o scriere care apare 
concomitent în Muntele vrăjit. Este vorba de Meditaţiile 
unui apolitic care analizează anacronismul formelor sociale 
şi culturale din Germania, dar, în acelaşi timp, previne 
contra rezolvărilor radicale revoluţionare. Trimiterile sunt 
la Walter Rathenau, economist şi politician, la contele 
Keyserling, economist şi practician, pe cînd Thomas Mann 
era artist şi umanist. Concepţiile lor s-au despărţit: 
Rathenau, ca ministru al Republicii de la Weimar va fi ucis 
în 1922 de un terorist, Keyserling va saluta nazismul, iar 
Thomas Mann devine un antifascist convins. Motivul 
Meditaţiilor este discreditarea derutei intelectuale, cauzate 
de o contrafacere a culturii şi, mai ales, de o politică 
solicitantă a grosolăniei, a vulgarităţii, a prostiei. În mediul 
politic, invidia, lipsa de scrupule, setea de putere 
desfiinţează ”gîndirea spirituală”. O altă teză a Meditaţiilor 
se referă la inexistenţa unei separaţii democrat – 
conservator, deoarece a fi politician înseamnă să fii 
democrat, a crede în politică înseamnă a crede în 
democraţie şi în contract social. Pe teren german, 
democraţia şi naţionalismul se împleteau, de aici dilema: 
democraţia se bazează pe voinţa majorităţii, dar dacă în 
conducerea statului majoritatea se declară de partea 
barbariei şi pune interesele particulare deasupra raţiunii de 
stat? Atunci democraţia trebuie redusă sau respinsă. De 
unde reiese că Thomas Mann s-a întrebat dacă poporul este 
mai nobil şi mai drept decît conducătorii lui, dacă luarea în 
stăpînire a opiniilor nu duce cumva la duşmănie faţă de 
cultură şi artă. Se ştie că nu accepta teza lui Jean Jacques 
Rousseau despre poporul bun prin natura lui, scriitorul 
german ştia că masele pot fi manipulate de demagogi 
pricepuţi în instigarea instinctelor şi a pasiunilor josnice.

Thomas Mann trebuie înţeles deci în context german 
fără să uităm faptul că a spus un ”nu” hotărît atunci cînd 
hitleriştii au pus stăpînire pe poporul german şi cînd idealul 
goethean, cultura şi  omenirea s-au trezit ameninţate de 
moarte. A socotit de datoria lui să fie alături de cei care nu 
au capitulat, pe cînd Goethe, după cum se ştie, a reuşit să fie 
antiliberal, fără să facă concesii obscurantismului, fără să 
încalce raţiunea şi demnitatea umană.

Evoluţia consecventă de la conservatismul Meditaţiilor 
la stîngismul culturii proletare nu explică însă romanul 
Casa Buddenbrook cît şi faptul că Thomas Mann nu a 
devenit un ”om de stînga”. De aceea nu l-a simpatizat 
Berthold Brecht, calificîndu-l pe nedrept drept ”apărător al 
idealurilor burgheze”.

Abia după cel de Al Doilea Război Mondial, atitudinea 
lui Thomas Mann pare să fi devenit mai înţeleaptă, dar 
Robert Musil a continuat să-l considere ”un filistin”, iar 
polonezul Jerzy Andrzejewski i-a reproşat ”spiritul 
burghez” în eseul Cum a fost scris Doktor Faustus.

Mă întreb însă, împreună cu cititorul actual, ce fel de 
filistin este cel care se condamnă la exil şi pînă la sfîrşitul 
vieţii apără consecvent valorile umaniste? Cred că 
aprecierea scriitorului de marxism se explică prin opoziţia 
faţă de fascism, nu pe considerarea marxismului drept 
program social pozitiv. Se ştie că Georg Lukácz a făcut din 
Thomas Mann ”singura excepţie a literaturii burgheze”, 
pentru că nimeni n-a scrutat mai pătrunzător transformările 
clasei burgheze din secolul XX. În fond, apropierea de 
marxism a lui Thomas Mann s-a manifestat în renunţarea la 
apolitismul artistului, în înţelegerea că politica nu-i numai o 
problemă a oamenilor de stat sau a periferiilor marilor 
oraşe, de vreme ce, vrînd-nevrînd, ea absoarbe totul şi 
inculcă artistului o mare răspundere politică faţă de lumea 
pe care o modelează. El trebuie să se aşeze de partea dreaptă, 
adică cu cei interesaţi de a păstra idealurile, valorile morale 
şi umaniste ale istoriei. Pe de altă parte, Thomas Mann a 
repudiat democraţia burgheză, care-şi ascunde capul în 
nisip şi recurge la speculaţii particulare în speranţa că 
fascismul va învinge comunismul, fără să-şi ia  vreo 
răspundere faţă de tradiţie.

Cu fratele său Heinrich, Thomas s-a împăcat după 1946, 
deşi acesta era adeptul fervent al stîngii radicale.

În Muntele vrăjit asistăm, de fapt, la începutul acestor 
transformări de mentalităţi, convingeri, crezuri politice, de 
aceea dialectica teză-antiteză în acest roman (prin 
comparaţie cu Meditaţiile...) deschide perspectivele unei 
sinteze între conceptele lui Naphta şi cele ale lui 
Settembrini. Thomas Mann a avut  geniu politic; analiza 
izvoarelor fasciste în Muntele vrăjit pare ieşită de sub pana 
unui marxist, iar în 1933 are o viziune clară asupra tacticilor 
şi metodelor hitleriste, precum şi asupra tacticii dubioase a 
ţărilor europene faţă de pericolul hitlerist. Nu scrie despre 
situaţia americană din curtoazie, dar se arată neliniştit de 

Comisia cercetării activităţii anti-americane a lui McCarthy 
şi este profund mîhnit că ţara pionierilor libertăţii sprijină 
corupţia şi inchiziţia politică, admiţînd rolul de policeman 
al status-quo-ului.

Thomas Mann nu s-a întors în patrie, iar atacurile presei 
germane contra scriitorului n-au vrut să extragă vreo lecţie 
sau să divulge vinovăţii, selectînd cine a fost de partea 
barbariei şi contra omenirii. Cît despre atitudinea lui 
Thomas Mann faţă de marxism şi comunism nu se poate 
spune că a fost favorabilă. A subliniat de multe ori de ce nu 
poate fi comunist, deşi n-a ezitat să semneze un protest 
contra arestării conducătorilor comunişti, iar într-o scrisoare 
din 1937 către Uniunea Scriitorilor sovietici şi-a exprimat 
reţinerile faţă de socialism şi faţă de Revoluţia din 
Octombrie, dar şi stima faţă de experimentul social ”de 
forţă” declanşat de Revoluţie.

Cred că mai presus de toate, Thomas Mann n-a putut 
ierta lumii apusene că a permis fascismul, precum şi o 
civilizaţie a intereselor, gangsterilor şi prostiei.

Dacă ne întoarcem la disputele umanistului italian cu 
iezuitul nereuşit, constatăm că motivele ideatice şi filosofice 
dezvoltate de Naphta şi de Settembrini continuă şi în alte 
opere. Personaje secundare din Doktor Faustus, dar, parţial, 
şi personajul principal Adrian Leverkühn tratează idei 
legate de Naphta şi Settembrini.

Desigur, marele iubitor de muzică Thomas Mann 
abordă problemele filosofice şi intelectuale în mod tipic 
muzical, făcînd ”variaţiuni” în opere consecutive, 
identificînd noi aspecte şi noi perspective. Motive ale 
demonismului, parţial dezvoltate în personajul Naphta vor 
fi autentificate în Doktor Faustus, tot astfel, transfigurate, 
apar motivele boala, sănătatea, moartea, care alcătuiesc 
tapiseria în Muntele vrăjit.

Esenţial rămîne faptul că atît Naphta, cît şi Settembrini 
îşi văd rostul în modelarea tineretului prin ideologia şi 
filosofia lor. Amîndoi luptă pentru Hans Castorp, disputele 
lor pasionate nu par a avea alt scop. Se folosesc de 
argumente raţionale, îi respectă personalitatea, nu-i 
ameninţă cu nimic demnitatea. Motivul educaţional revine 
în Mario şi vrăjitorul, în care un obscur hipnotizator 
doreşte să-şi supună pupilul fără să respecte nimic din 
personalitatea lui, aplicînd o educaţie în stil fascist. Altă 
problemă care îşi are începutul în Muntele vrăjit este 
naţionalismul, încă abstract, separat de puterea socială care 
nu va lua în consideraţie natura umană. Naphta este un bun 
cunoscător al naturii umane, dar nu încearcă decît dispreţ 
faţă de această natură. El operează cu argumente logice, 
convingătoare, dar raţiunea lui este pusă în slujba unor 
ţeluri care n-au nimic comun nici cu raţiunea, nici cu 
demnitatea omului.

Pe de altă parte, autorul nu poate fi de acord nici cu 
raţionalismul dogmatic, apodictic, punîndu-şi speranţele în 
sinele propriu – al lui Settembrini. Raţiune ca sarcină a 
umanizării este o insulă înconjurată de o mare iraţională, de 
aceea trebuie să-şi cucerească obiectivele pas cu pas. 
Adevărata raţiune îşi cunoaşte graniţele şi nu le poate trece 
ilegal, dar a te situa de partea forţelor întunecate, ostile 
omului, înseamnă să fii împotriva omenirii. Un raţionalism 
încrezut şi orgolios a slăbit sensibilitatea raţiunii, a 
îndepărtat afectele de sarcini exterioare, deschizînd calea 
iraţionalului.

În Lotte la Weimar ne regăsim în aceeaşi analiză a 
alambicatelor căi ale raţionalismului european, pe autor 
obsedîndu-l acum întrebarea: cum s-a putut ajunge prin 
raţionalism la forme iraţionaliste, care să stăpînească 
imaginaţia unui popor întreg? Cum a putut triumfa în 
tradiţii umaniste o ideologie care a călcat în picioare 
demnitatea omului, a dispreţuit ideile umaniste, 
proclamînd deschis apologia războiului? Cum de a fost 
liberalismul atît de liberal, încît să privească în linişte 
naşterea fascismului? Lotte la Weimar previne faţă de 
primejdiile unui liberalism fără limite, faţă de pretenţiile 
unui surplus de dorinţe care nu se ştie cum vor putea fi 
satisfăcute.

Am lăsat intenţionat deoparte romanul Iosif şi fraţii săi 
sau alte opere, deşi acestea nu sunt lipsite, aluziv sau 
parodistic, de aceleaşi probleme care pleacă de la Muntele 
vrăjit. Esenţial rămîne faptul că, fără a parcurge disputele 
Naphta-Settembrini, înţelegem mai puţin ruptura de 
Lessing, Goethe, Heine din cultura germană şi, totodată, 
dialectica tezelor şi antitezelor din acest roman deschis de 
consecinţele unei sinteze între concepţiile celor doi oponenţi 
înverşunaţi, sancţionaţi de Istorie.

Dacă ar fi să răspund astăzi din nou la întrebarea de 
odinioară a domnului Nicolae Breban, aş rămîne la romanul 
lui Thomas Mann, care poate fi recitit şi aprofundat de 
fiecare dată în noi convergenţe, dar motivaţia principală s-
ar deplasa de la problematica expusă mai sus spre istoria 
iubirii lui Hans Castorp pentru o veritabilă Isoldă, ieşind 
poate din Legenda Nibelungilor şi transformîndu-se sub 
ochii noştri într-o ”Regină a gheţurilor” de la Davos sau de 
oriunde. Povestea de iubire din Muntele vrăjit este, de la un 
capăt la altul, un Poem metafizic, obiectul lui fiind acea 
”armonie a existenţei” ca imagine sau ca reflecţie în oglindă 
a Existenţei pure. Acest Poem putea fi creat numai de un 
Poet deprins cu ritualizarea timpului, nu a celui ordonat 
mecanic (sau electronic), ci a timpului sacral, care ne 
permite să credem cu adevărat în existenţa lucrurilor, 
precum şi în filonul sentimental al germanităţii eterne.

Acestea sunt motivele care au ales simbolicul Davos ca 
loc de întîlnire a foştilor inamici, deveniţi aliaţi înţelepţi la 
începutul noului mileniu.

gîndul şi lumea

Fortăreaţa din Angers 

Davos
Natalia CANTEMIR

Adam Mickiewicz

Martie 2012
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paşii cîinilor mei mă înspăimîntă. Mai bine să nu 
aprindem frămîntarea lentă a norilor. Se pare că 
suntem în noiembrie, după cît e de frig, dar e aproape 
deja primăvară şi tanti Iulia lasă un abur îngheţat în 
cristalul plînsului meu. La poartă porneşte motorul 
maşinii, Sugey spune că Ilda poftitoare merge după 
coffee şi că Felipe, mai bine, ar înlocui-o.

* fireman - în limba engleză în text

Atunci am visat că era un arbore

Şi eu sunt singur, dar în casă ţin întotdeauna un 
pistol, o sută de pastile de dormit şi o coardă oţelită, 
pentru orice eventualitate. În ultima tăcere a unei inimi 
cu o sută de diamante îmi iau căţeaua în braţe - 
geamănă cu cea pe care a decapitat-o francisco cu o 
hîrtie ascuţită într-o dimineaţă. Dormim. Vîntul suflă în 
miezul după-amiezii sufocante şi un arbore îşi îndoaie 
umerii pentru a-mi răcori fruntea. Gîndeşte. Şi eu 
gîndesc. Atunci Omar lasă peniţa să zboare şi-şi 
aminteşte de un travestit extravagant care niciodată nu 
doarme, pe cît îi place. Este un far strălucitor care cere 
să doarmă pe jos mînecile unui om mai puternic poate 
mai convins, de fiecare dată mai resemnat (ordinul 
factorilor nu-i alterează deloc produşii : matematică 
simplă). Se îmbrăţişează apoi – ca şi căţeluşa mea cu 
mine – dar gîfîie : nu dorm. Nu acum. Circulă prin 
minţile lor dorinţa, iar dorinţa e o roată mai orbitoare 
decît aripile îngerilor – deşi ştiinţa a demonstrat 
documentat deja că nu există cercuri giganteşti – care-şi 
pierd strălucirea printre ceţurile căutării. Atunci îmi 
permit să desfac mîinile o clipă şi să spun : Omar, 
închide ochii, e tîrziu. Mîine te aşteaptă un cer colorat 
ce se va agăţa de gîtul tău pînă la şase dimineaţa.

Să nu gîndeşti nimic s-ar părea că nu se poate şi 
totuşi... A spune ăsta nu e cazul meu niciodată nu 
statorniceşte nimic : memoria este un ucigaş năimit, o 
mitralieră AK 47 care execută noaptea pe vreme de 
ploaie şi vijelii, cînd pe la colţuri de străzi se sting 
felinarele. În centrul vespasianelor, irişii acvatici ai 
fricii – care tînjesc din miezul iernii. Casele de pe 
ambele părţi ale străzii au ochi. Nimeni nu le va vedea 
corpurile. 

Să nu gîndeşti nimic s-ar părea că nu se poate şi 
totuşi... Crepusculul plînge irosirea sîngerie pe 
acoperişurile acestor sate. Drumurile curăţate ca în ziua 
liturghiei aspiră adîncurile fricii. Plictisesc, dar ştiu, şi 
asta este esenţa şi orgoliul lor, eternul lor clopoţel şi panaşul 
lor : Ştiu : că omul nu e făcut din lumină. Pe marginea 
punţii, doi adolescenţi se balansează după mînerele 
plutitoare. Fruct de sezon este acela care nu cade. 

Să nu gîndeşti nimic s-ar părea că nu se poate şi 
totuşi... Mă vor alăpta cu lapte de măgăriţă fiert în 
ceainic, în sărutări de plastic gingaş ca vioara într-un 
cînt funerar : pentru asta trebuie citite toate cărţile 
destinului : cea spaniolă, cea americană, tarotul şi 
locurile rezervate la cafenea dacă sunt amare. Nu va 
tăgădui mîine că uneori echivocul se arată în apă : 
amestecă o ciocolată care îndoaie linguriţa, o răsuceşte, 
îi şopteşte tot felul de lucruri fără de dovezi. Dar în 
fond, soarta se ştie sigură de ea însăşi. E o fărîmă de 
arbore distrus fără alt compromis vizibil. Limbile 
omului nu sunt flăcări nu o pîrjolesc. Vorbele sale 
rămîn fără ecou.

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU
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Nu ţin minte să-l fi întîlnit pe LUIS AGUILAR la 
manifestări literare în vremea cînd umblam prin Mexic. 
Mi l-a recomandat un prieten, poetul Luis Armenta 
Malpica, şi, din clipa în care am început să-i citesc 
poemele, am înţeles că recomandarea nu se născuse 
doar din prietenie, ci şi din recunoaşterea valorii 
volumelor publicate de acesta. 

Scriitorul Luis Aguilar s-a născut la Tamaulipas, 
México, în 1969. A publicat Eclipses y otras penumbras 
(poezie, UANL, 1998); Soberbia de cantera, (cronici, 
DCI, 2000); Tartaria, (poezie, Mantis Editores, 2003); 
Mantel de tulipanes amarillos, (poezie, franceză-
spaniolă, Écrits des Forges şi Mantis Editores, 2005); 
Los ojos ya deshechos (Mantis Editores-Secretaría de 
Cultura de Jalisco, 2007); La entranable costumbre o El 
libro de Felipe (poezie, spaniolă-portugheză, Selo 
Sebastiao Grifo-Mantis Editores, 2008); Decoración de 
interiores (Bonobos Editores-Conarte, 2010); Os olhos 
já desfeitos (poezie, Selo Sebastiao Grifo, Sao Paulo, 
Brasil); Lateral izquierdo (povestiri, CONARTE, 2011); 
şi Fruta de temporada (poezie, Universidad de 
Quintana Roo-UNEAC, Cuba-México).

Este antologat în Verso Norte (poezie, PostData 
Editores, 2009); Los primeros once (poezie, Fondo 
Editoral de Nuevo León, 2010); Territorios de la 
violencia (eseu, Conarte, 2007); Versos veraniegos 
(Conarte, 2006), şi în La difícil brevedad (CRIPIL 
Noreste, 2008). În 2009 a publicat antología Exilio 
transitorio (Mantis Editores), din opera poetului 
cubanez Delfín Prats, despre viaţa căruia a produs şi 
documentarul Delfín Prats: entre el esplendor y el 
caos.

În 2006 a cîştigat el Premio Nacional de Periodismo 
Cultural Fernando Benítez şi în 2009 el Premio 
Regional de Periodismo Cultural del FORCA 
Noreste. De asemenea, a primit el premio nacional de 
poesía joven Manuel Rodríguez Brayda (1988); el 
premio estatal de cuento Sobre rieles (2001); mención 
de honor en el Premio Regional de Poesía Carmen 
Alardín (2004); el Premio Nuevo León de Literatura şi 
el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén, 
ambele în 2010. Opera sa literară a fost tradusă în 
engleză, franceză şi portugheză. Este profesor la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, instituţie care 
în 2010 i-a acordat el Premio a las Artes Literarias.

Poemele incluse în pagina PoeMondia fac parte din 
volumul Fruta de temporada pentru care a primit 
prestigiosul premiu literar ce poartă numele 
cunoscutului scriitor cubanez Nicolás Guillén. 

* * *
Nesfîrşita noapte nu ia în seamă lumina spre a 

închide fantele. Să deschidă, vraişte, mătasea abia 
perceptibilă care este frica; aripi întunecate ca 

porumbelul alb. Revers al cerului care destramă în sens 
invers mecanica inocentă a parcurilor : infernal se 
ascunde într-un surîs care hurducă suişcoborîşuri unde 
departe, mult mai departe, aşteaptă nepăsarea pentru a 
asalta noaptea.

S-ar părea că nu, totuşi se poate : trebuie doar 
agăţat  de neon un căscat; un unchi beţivan ne învaţă 
amorul ocult în faţa unei beri ieftine, de doişpe pesos, 
chiar la ora doişpe a zilei în care mama, infirmieră în 
tură de noapte, palmează dolari într-un salon de dans 
dărăpănat în timp ce visează şirul de strămoşi, 
strămoşi, strămoşi

Să nu gîndeşti nimic s-ar părea că nu se poate şi 
totuşi... Trebuie doar să aştepţi cu nerăbdare. Să aştepţi 
o scrisoare care să-ţi aducă veşti bune în tăcere. În care 
să-ţi spună că ai fost acceptat în proiectul de viaţă ce nu 
s-a realizat niciodată : şcoala excepţională, aceea de 
arte, macheta unei case ce nu se va fi construit, ideea 
unei nebune ce vinde plăcinte pe drumuri atinse şi ele 
de sminteală, fiul tău căţărat pe umerii tăi ca să nu te 
omoare demonii. Ea împrăştia spuze de cenuşă. Şi într-
o zi, deşi se părea că nu, se putu. Apărură din nou 
crăpături încuibate în mînie. Ochii se buluciră în orbite 
şi în tăcere dezvăluiră draperiile ca să intre zgomotul. 
Nimeni nu ascultă niciodată suspinele acestui plîns, 
salitra scandaloasă care străpungea zidurile în timp ce 
volbura – lumea posibilului pe dos – căuta infinitul 
maro al dalelor. În celălalt capăt, mult mai departe de 
bun-rămasuri, nimic nu se mai putu pentru întoarcerea 
acasă.

Să nu gîndeşti nimic s-ar părea că nu se poate şi 
totuşi... E destul să vezi spaţiul în care se frînge vocea 
pînă se iveşte sub pat, unde dorm senine păpuşile. La 
capăt era împărăţia unei alte seninătăţi care se tîra pe 
urmele incendiului. [Să fii în pace nu înseamnă în mod 
obligatoriu să rămîi liniştită]. Acea păpuşă colorată a 
celor cinsprezece ani ai tăi s-a ascuns luni în şir pînă 
cînd, descoperită, s-a spart de pumnii fratelui.

Să nu gîndeşti nimic s-ar părea că nu se poate şi 
totuşi... Totul este să deschizi cerul presimţirilor deşi 
numărul nu are importanţă. Importantă este ora 
decesului; zgomotul asurzitor al unui cîine orb 
jucîndu-se pe stradă. Uşoara întoarcere în somn a unui 
motan muribund. Mai departe nimic nu mai poate avea 
însemnătate, deşi se doreşte. Poate se numeşte Enrique 
în patio uriaş al uriaşilor săi ochi după margareta 
pătrată piezişă privirea desfrînată a tîrfei, mangoţii, 
care nici mangoţi nu se numeau nici dobîndă. Înfocată 
rugăciune jos pantalonii; cutremurarea sfîşietoare de a 
te şti îndrăgostit de una fără ocolişuri : arici de mare 
sau peşte spadă înfruntînd inima îmbuibată de îndoiala 
mea. Gropiţa din bărbie să aibă vreo semnificaţie? 
Unde să fi fost şi de ce şi cînd şi cum acel care ar fi 
putut să se numească Enrique sau Juan sau Alberto? 
Nu interesează pe nimeni. Funiile nu sunt suspicioase. 
Cadenţa pendulării sale este sărmana moştenire care 
mă zămisleşte, impropria mea reconstituire a faptelor.

Să nu gîndeşti nimic s-ar părea că nu se poate şi 
totuşi... Un strigăt în miezul zilei – înaripată amiază de 
focul apropiat care tigheleşte (toceşte?) – şi în privire o 
pleoapă ce închide, care acoperă. Mai bine să nu se 
înalţe flacăra dacă nu este un pompier *la îndemînă în 
grămada de gură-cască. Mai bine să nu amesteci focul : 
acesta nu e un manual contra focului fiindcă arde, iar 

5 948419 000011 30

Luis 
Aguilar 
(Mexic)


