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Valeriu STANCU

„Se urcă Basarabia pe 
cruce...” (1)

Bălan : «Din start, Petru I îl trăda pe Cantemir şi chiar dacă 
la Stănileşti ar fi avut loc o victorie ruso-moldoveană, 
Moldova tot nu ar fi fost independentă, ci ar fi intrat sub 
stăpînirea ţaristă. Citim în acest act că în Moldova vor 
staţiona garnizoane ruseşti până la „întemeierea ţării”, dar 
această „întemeiere”, după calendarul rus, putea să dureze 
„sine die”.».

Şi totuşi, românii îl iubesc pe Dimitrie Cantemir! Dar de 
ce nu l-ar iubi?! Oare nu este el fiul rătăcitor al bunului său 
tată, Constantin, „un boier de ţară”, cum îl numeşte Ion 
Neculce, burduhănos şi neştiutor de carte, care, cu invidia 
ignorantului, i-a scurtat de cap pe cei doi fraţi cărturari 
Velicico şi Miron Costin, inaugurînd astfel la români o 
tradiţie de ucidere a învăţaţilor, tradiţie ce se va înstăpîni pe 
plaiul mioritic pînă în zilele noastre, cînd minerii umblau 
prin Bucureşti strigînd din adîncul bojocilor „moarte 
intelectualilor!”?! De ce să nu-l iubească românii pe cel care a 
primit tronul de la sultan în schimbul promisiunii de a-l 
spiona şi a-l pîrî la Înalta Poartă pe Constantin 
Brâncoveanu?! Au nu el i-a îndreptat privirea vicleană, 
hulpavă şi poftitoare a lui Petru cel Mare asupra 
frumuseţilor şi bogăţiilor Moldovei, de n-am mai scăpat de 
ruşi nici în ziua de azi?! Oare nu el ne-a adus, împreună cu 
„protectorul” său moscal, ruşinoasa înfrîngere de la 
Stănileşti „în jos pe Prut”, din 18-22 iulie 1711, în urma căreia 
Cantemireştii şi oamenii lor de casă au luat drumul bejeniei, 
lăsînd Moldova în ghearele turcilor? De ce nu l-ar iubi? Oare 
nu el s-a rusificat, căsătorindu-se cu prinţeasa Anastasia 
Trubeţkaia şi înmlăştinîndu-se ca obscur nobil de rangul 
cinci uitat prin stepele ruseşti? Şi, rusificîndu-se, nu şi-a 
renegat originea propriilor copii (progenituri ale Casandrei, 
frumoasa fiică a lui Şerban Cantacuzino), astfel încît fiul său, 
Antioh, studiază la Academia de Arte şi Ştiinţe din Sankt 
Petersburg, e numit ambasador al Rusiei la Londra şi Paris şi 
ajunge scriitor rus, „primul poet rus modern”? Iar Maria, 
fata cea mare a lui Cantemir, a cărei frumuseţe lăsa o lume-
ntreagă cu gura căscată, n-a fost o curvă de toată isprava, o 
tîrfă de lux, căci s-a strecurat în patul împărătesc şi vreme de 
cîţiva ani a fost ibovnică a ţarului? Acesta îşi dorea cu 
ardoare un copil, după ce îi pierduse pe rînd pe cei doi 

urmaşi la tron Aleksei şi Piotr. Frumoasa Maria rămîne 
însărcinată, dar, din nefericire pentru ea, a pierdut copilul, 
ceea ce l-a dezamăgit foarte pe Piotr Alekseevici Romanov, 
care a părăsit-o fără nici o remuşcare. 

Dimitrie Cantemir cel iubit de români a trăit mai bine de 
20 de ani la Stambul, a domnit vreo opt luni în Moldova şi s-
a pribegit pentru restul vieţii în Rusia căreia i-a dat ţara pe 
tavă, pentru ca fraţi de acelaşi neam şi de acelaşi sînge să 
trăiască şi azi despărţiţi. În surghiun a mai trăit vreo 
doisprezece ani, prin necuprinsul Marii Rusii şi prin Mica 
Rusie (Ucraina de astăzi), unde căpătase niscaiva moşii (în 
zona Harkovului) de la atotputernicul său proteguitor, ca 
răsplată că încercase să-şi închine ţara acestuia. Şi totuşi, 
românii îl iubesc! Las' să-l iubească! Şi de ce nu l-ar iubi?! A 
fost membru al Academiei din Berlin, primit la 
recomandarea lui Gottfried Wilhelm Leibniz, întîiul 
preşedinte al acestei academii? A fost! A fost diplomat de doi 
bani ca mai toţi diplomaţii români de astăzi? A fost! Avea el 
origini sănătoase, trăgîndu-se din tătari (se pare că 
patronimul său vine de la un Han Temir!)? Avea! S-a 
învrednicit de două popasuri pe tronul Moldovei? S-a 
învrednicit! E drept, prima sa domnie a durat... 19 zile (19 
martie – 8 aprilie 1693), iar a doua, opt luni (din noiembrie 
1710, cînd intră în Moldova cu firman turcesc, şi pînă la 18-
22 iulie 1711, cînd are loc la Stănileşti, în judeţul Vaslui, 
ruşinoasa înfrîngere a armatelor ruso-moldovene conduse de 
Petru I Romanov şi de Dimitrie Cantemir, înfrîngere în urma 
căreia domnul moldovean e nevoit să se mute cu căţel cu 
purcel în Rusia) şi n-au adus ţării decît suferinţă, umilinţe, 
durere, înfrîngeri! Dar ce contează?! Românii îl iubesc? Îl!

Oare în toţi anii aceia de înstrăinare l-or fi prins vreodată 
remuşcările, nostalgia, „dorul de Moldova”?! Oricum, de la 
catastrofala bătălie şi pînă în 1812 – cînd ticălosul negociator 
francez Gaspard Louis Andrault, conte de Langeron, ne-a 
despuiat de o treime din teritoriul de-atunci al ţării în 
favoarea ruşilor – aveau să treacă un veac şi un an, aşa că 
Dimitrie Cantemir, care, probabil, nu era bîntuit de darul 
previziunii, a închis ochii fără a fi robit mustrărilor de 
conştiinţă! 

(va urma)

Doina 
(Dorul de Moldova)

! m-a prins dorul de Moldova
sfînta ceea-n violet,
i-aţi sfinţit trupul şi vorba
morţilor oloi secret!

! dulci femei cu gura dulce
şi cu trupul tămîiet,
după al vost' pas m-aş duce
cînd coboară sara-ncet!

! m-a prins dorul de Moldova,
plîng şi-n lacrimi o mai văd,
cum dormeam subt ceru-i, Doamne,
ca în pîntece un făt!

! nu mai doarme zi şi noapte
robul tău şi la ce bun?
ca Fecioarele curatu-i
cest anahoret nebun!

! Moartea hrană mi-i, păcatul
Moartea mi-i păcat dintîi 
singur dorm – şi dorm cu Moartea,
pernă mi-i la căpătîi!

! nu-l mai plîngeţi pe acela 
care vecinic singur nu-i, 
plîngeţi-l pe cel ce n-are
Moartea şi Moldova lui!

!nu-l mai plîngeţi pe acela 
care vecinic singur nu-i, 
plîngeţi-l pe cel ce n-are
Moartea şi Moldova lui!

Cezar IVĂNESCU 

În vremea cînd „descălecătorii de ţară”, „dătătorii de 
legi şi datini” Bogdan I, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, 
Petru Rareş sau Ioan Vodă cel Cumplit apărau Moldova de 
năvălirile şi urgisirile hunilor (ungurilor), leşilor (polacilor), 
moscalilor (ruşilor), turcilor, tătarilor şi ale altor „lifte 
pohtitoare”, Moldova era o ţară mare, frumoasă, bogată, 
puternică... Şi, mai ales, întreagă. Întreagă aşa cum e o pîine 
rumenă, aromitoare, neîncepută. Era întreagă fiindcă-şi avea 
la sîn toate provinciile stăpînite din moşi-strămoşi, între care, 
evident, Basarabia şi Bucovina. 

Cînd la 1711, Dimitrie Cantemir a închinat-o ruşilor prin 
Tratatul de la Luck, acesta i-a pecetluit soarta şi viitorul, 
prefaţînd o cumplită perioadă de frămîntări în această 
zbuciumată parte a lumii.

„Tratatul” era, de fapt, o capitulare-n toată regula, o 
diplomă de bună purtare pe care o primea vasalul 
moldovean din partea tătucului de la Kremlin şi iată ce scrie 
Leonid Boicu despre respectiva „diplomă” : „Părţile, adică 
ţarul şi domnitorul, se aflau însă pe trepte ierarhice diferite : 
cel dintîi este un suveran, un autocrat, cel de-al doilea, un 
principe vasal sultanului. Aşadar din capul locului relaţia 
dintre ei este una de tip feudal, adică părţile nu se află pe o 
poziţie de egalitate. Iată de ce ţarul, după propria-i expresie, 
acordă domnului gramota noastră... luîndu-l pe domnitor 
sub protecţia sa sau chiar, dar tot în înţeles feudal, în 
supuşenia sa...”. Concluzia istoricului ieşean privitoare la 
„tratat” este clară : „acesta nu numai că nu garanta 
independenţa, ci, dimpotrivă, o submina”. Iar această 
concluzie este continuată şi întărită şi de istoricul Mircea 

Acest numar este ilustrat cu lucrări ale pictorului Constantin Tofan 
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fragmentarium istoric

Stereotipurile de gen sunt convingerile, ideile, 
credinţele pe care le au oamenii dintr-o societate în 
privinţa atributelor şi aşteptărilor comportamentale 
ale bărbaţilor şi femeilor. Ele sunt descrieri extrem de 
simplificate ale trăsăturilor pe care le-ar avea bărbaţii 
şi femeile, însă oamenii percep aceste trăsături ca fiind 
reale şi se comportă în consecinţă. Astfel, bărbaţii sunt 
consideraţi în general mai agresivi, mai stăpâni pe 
sine şi mai reci şi competitivi, mai obiectivi şi 
raţionali, mai independenţi şi dominanţi, în timp ce 
femeile sunt văzute ca fiind mai tandre, mai 
emoţionale şi sensibile la sentimentele celor din jur, 
mai grijulii şi mai puţin competitive, mai religioase, 
mai vorbăreţe şi mai dependente. În funcţie de 
condiţiile socio-economice, de gradul de şcolaritate şi 
deschidere intelectuală, aceste stereotipuri sunt mai 
blânde sau mai dure şi se transpun cu mai mare 
acurateţe în conduitele practice, dar ele funcţionează 
ca un fundal epistemic şi evaluativ în relaţiile dintre 
sexe.

Socializarea în familie are loc prin câteva procese 
de învăţare, procese care întăresc sentimentul 
apartenenţei la un sex, sentiment ce pune la baza lui 
diferenţele dobândite şi mai puţin diferenţele 
prescrise. Însă nu numai familia şi rudele au efecte 
diferenţiatoare pe linia sexelor în socializare şi 
educaţie, ci şi mass-media şi, în parte, şcoala. Mediul 
şcolar are influenţe în segregarea de roluri fetiţă – 
băiat, nu atât prin conţinutul educativ şi prin 
tratamentul, uneori pronunţat diferit, din partea 
educatoarelor, învăţătorilor şi profesorilor, ci mai ales 
prin aceea că facilitează prietenii după criteriul gender 
şi ocazii de a se juca băieţii şi băieţi şi fetele cu fete. 
Cartierul şi alte aşezăminte comunitare înlesnesc şi 
mai mult stiluri diferite de jocuri (competitivitate, 
agresiune şi dominanţă la băieţi, cooperare, ajutorarea 
celuilalt, sarcini domestice la fetiţe). Jucăriile şi 
conţinuturile jocurilor atrag după sine un anumit tip 
de interacţiune şi creează deja germenii unor 
subculturi specifice de gender.

Mass-media are o influenţă notabilă în conservarea 
stereotipurilor de gen şi contribuie la perpetuarea 
imaginilor net diferenţiatoare în măsura în care 
promovează reprezentările clasice despre bărbaţi şi 
femei. Analiza de conţinut a unui bogat şi variat 
material mass-media a relevat că: în timp ce bărbaţii 
sunt prezentaţi ca experţi şi lideri, femeile apar ca 
subordonate; bărbaţii apar mai activi, mai dornici de 
afirmare şi mai influenţi decât femeile; femeile sunt 
din punct de vedere numeric mai slab incluse în mass-
media. Există emisiuni speciale pentru femei în care 
acestea sunt învăţate să fie bune soţii, mame şi, 
eventual, bune amante, în timp ce emisiunile în care se 
discută despre problemele sociale şi politice ale ţării 
sunt dominate de bărbaţi, femeile fiind de multe ori 
absente. Realizările femeilor sunt adesea 
minimalizate, presa stimulând nerecunoaşterea 
autorităţii femeii în profesie şi în viaţa privată. Cele 
mai mediatizate ocupaţii feminine intră în categoria 
derizoriului precum prostituţia şi streapteas-ul. O 
monitorizare a presei scirse în 1997 a constatat că 
articolele scrise despre femei se refereau la actriţe, 
cântăreţe, sportive, manechine, acestea fiind însoţite 
de imagini cu ele mai mult sau mai puţin dezbrăcate, 
în poziţii mai mult sau mai puţin provocatoare.

De asemenea, sistemul educativ perpetuează direct 
stereotipurile de gen care legitimează discriminările 
împotriva femeilor şi violenţele la adresa acestora. De 
exemplu, manualele şcolare din ciclul primar 
promovează femeile ca învăţătoare, profesoare, 
vânzătoare de flori sau fructe sau casnice, în timp ce 
bărbaţii sunt prezentaţi ca astronauţi, poliţişti, doctori, 
actori sau conducători.

Cultura se manifestă în stereotipurile şi 
prejudecăţile legate de femei şi bărbaţi, în rolurile care 
ni se atribuie în societate, înfluenţându-ne valorile şi 
modul în care ne trăim vieţile, ne alegem domeniul de 
muncă, interacţionăm cu ceilalţi, creştem şi educăm 
copiii. Astfel, bărbaţilor li se inoculează sentimentul 
superiorităţii faţă de femei, fiind „cei aleşi” de natură 
şi de Dumnezeu pentru a conduce societatea şi a 
supune femeile, fiind nevoiţi de a fi mereu la 

înălţimea rolului prescris social: figură impunătoare, 
dură, autoritară, puternică, curajoasă, responsabilă de 
bunăstarea familiei. În schimb, femeilor li se cultivă 
obedienţa faţă de bărbaţi, interesul pentru viaţa 
privată, având ca menire şi activitate majoră naşterea 
şi educarea copiilor.

Violenţa domestică a fost o temă de cercetare 
marginalizată în Europa până în anii 1970, iar în 
Europa de Est chiar până la începutul anilor 1990. În 
primele studii sociologice, cercetătorii au fost 
preocupaţi în mare măsură doar de identificarea şi 
explicarea cauzelor individuale ale fenomenului 
violenţei domestice (consum de alcool, droguri, 
probleme de sănătate mentală etc.) şi de cauzele 
generale de natură socială şi economică (lipsa 
educaţiei, şomaj, sărăcie, apartenenţa la grupuri 
defavorizate etc.). În continuare, numeroase studii s-
au centrat pe investigarea relaţiilor din familie, deşi au 
considerat că violenţa domestică este o problemă a 
cuplului.

Din păcate, stereptipurile sunt implicate în 
menţinerea şi conservarea inenalităţilor de gen şi a 
violenţei asupra femeii. Există numeroase proverbe în 
„înţelepciunea populară” a românilor care contribuie 
la perpetuarea legăturii stereotipurilor de gen cu 
violenţa, de tipul: „Bătaia e ruptă din rai”, „Femeia 
trebuie bătută fiindă e rea”, „Femeia trebuie bătută 
chiar dacă nu a făcut nimic, pentru că oricum o să 
facă”, „Muierea d-aia-i muiere, să sufere”, „Vai de 
casa unde bărbatu e muiere” etc.

Menţinerea şi perpetuarea violenţei familială se 
datorează şi miturilor sau falselor credinţe cu privire 
la aceasta: 

1. Violenţa familială este o problemă privată în 
rezolvarea căreia nimeni nu are dreptul să se 
amestece. Nici o autoritate nu are dreptul de acces la 
intimitatea „sanctuarului” familial. În realitate, orice 
familie trebuie protejată de imixtiunea autorităţilor, 
exceptând cazurile în care sunt prejudiciate interesele 
şi drepturile membrilor ei. La fel ca şi violenţa din 
afara căminului, violenţa dinăuntru constituie 
infracţiune. Faptul de a crede că violenţa conjugală 
sau familială este o problemă privată îi condmnă pe 
cei prinşi în relaţii abuzive să rămână captivi mai mult 
timp, îi face pe cei din exterior să fie puţin dispuşi să 
intervină, problema perpetuându-se. Aşadar, violenţa 
din caul relaţiilor intime este o problemă socială. 

2. Violenţa familială este un fenomen rar şi se 
produce, mai frecvent, în familiile defavorizate, cu 
handicap social. În realitate, violenţa familială nu este 
un fenomen izolat din punct de vedere statistic, ci se 
produce în numeroase familii, inclusiv în familiile care 
au un statut educaţional şi social mai ridicat. Motivele 
pentru care auzim rar de un asemenea fenomen ţin de 
caracterul său secret şi intim, în sensul că victima nu 
este dispusă să aducă la cunoştinţa altora relaţiile 
conflictuale din familie.

3. Femeile care sunt abuzate provoacă ele însele acest 
lucru. Cu alte cuvinte, dacă un bărbat îşi loveşte 
partenera este pentru că ea l-a provocat. Prin conduita 
lor, femeile ar incita bărbaţii la violenţă. În realitate, 
stresul şi conflictul constituie comportamente ale 
oricărei relaţii, dar violenţa nu constituie, în nici un 
caz, o cale de a rezolva un conflict. Nimeni nu merită 
să fie lovit şi violenţa nu se justifică în nici o situaţie. 
Ea nu contribuie la rezolvarea problemelor, chiar dacă 
reduce adesea victima la linişte.

4. Femeile maltratate nu părăsesc relaţia cu agresrul 
deoarece le face plăcere să fie abuzate. În realitate, 
exceptând cazurile patologice, nici unei persoane nu-i 
face plăcere să fie bătută sau abuzată. Opţiunea de a 
rămâne în continuare cu agresorul este determinată de 
mai multe motive, printre care teama de ameninţările 
agresorului, starea de dependenţă economică, locativă 
şi de altă natură a victimei, convingerea că agresorul 
se va schimba în viitor, ruşinea resimţită în faţa 
opiniei publice, faţă de o eventuală separare sau 
divorţ. Din aceste motive, cele mai multe femei 
preferă să încerce să-şi amelioreze relaţia, în loc să o 
părăsească. Abuzul fizic este frecvent şi în alte relaţii 
intime premaritale sau nonmaritale. Adolescenţii, de 
exemplu, se simt obligaţi să rămână într-o relaţie 
intimă cu un partener abuziv deoarece societatea 
consideră că e ”preferabil” să ai un partener abuziv, 
decât să nu ai nici unul. 

5. Alcoolul este principala cauză a violenţei familiale. În 
realitate, deşi alcoolul şi violenţa familială sunt 
adeseori asociate între ele, una nu este cauza celeilalte. 
De fapt, agresorul are anumite caracteristici care îl 
împing deopotrivă spre alcoolism şi spre violenţă.

6. Nimeni nu-i poate ajuta pe agresori. În realitate, 
experienţa unor ţări în care s-a încercat acest lucru a 
demonstrat că există mijloace în acest sens. 
Numeroase persoane au trecut prin episoade de 

Cătălin TURLIUC

Aprilie 2012

Cătălin TURLIUC

Reconstrucţia statutului 
femeii.
Stereotipuri de gen, inegalitate şi 
mituri privind violenţa

(continuare în pagina 23)

violenţă în cursul vieţii lor şi, cu ajutorul comunităţii, 
au reuşit să renunţe să mai fie violente.

7. Dacă un bărbat urmază o terapie şi îşi reglează 
problema legată de violenţă, totul va fi reintra în ordine şi 
armonia va reveni în cuplu. Terapia care vizează 
eliminarea violenţei este responsabil doar de 
dispariţia acestei probleme, în condiţiile în care un 
cuplu se poate confrunta cu o multitudine de 
probleme. Terapi individuală sau de cuplu nu pate 
face minuni şi elimina dintr-o data toate problemele 
unui individ sau cuplu. Consecinţele şi rănile fizice şi 
sufleteşti produse de violenţă persisită pe termen 
lung. Este important ca o femeie să dispună de 
mijloacele şi resursele pentru a depăşi tendinţa de a se 
plânge de aceste efecte asupra corpului, sufletului şi 

Cătălin TURLIUC
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nu cred că toate artele literare, ca să ne limităm doar la arta 
literară , de la roman şi până la poezie, de la poezie la 
roman, ca să spunem evoluţia corectă – ştim cu toţii istoria 
literaturii europene – nu sunt propriu-zis în criză. Dar ce se 
întâmplă? Nu cred eu să fac o evaluare lucidă şi asupra 
istoriei artei pe care o practică artiştii europeni. Pentru că 
asta ar însemna că fiecare artist să ia în discuţie, să ia în 
gândire, sau măcar să aspecteze cum a evoluat arta pe care 
o practică, de unde a pornit şi unde a ajuns şi să tragă o 
concluzie, dacă arta pe care o practică e într-un moment de 
decadenţă sau într-un moment de înflorire. Vreau să spun 
acest lucru: şi romanul şi poezia sunt într-o continuă 
căutare, într-un continuu proces, numai că, teoreticienii 
,criticii noştri literari ,oamenii care ar trebui de fapt, să-şi 
petreacă viaţa meditând şi cugetând la ceea ce ar putea să 
însemne arta, nu fac altceva decât să copieze formule vide, 
care nu explică nimic şi nu fac decât să obnubileze artele 
respective. Dau exemplu de ultimă oră, cel mai nefast 
exemplu posibil pentru literatura română: 
postmodernismul. Dacă îi aduni pe toţi autorii români care 
au scris despre postmodernism la un loc şi pe toţi cei care 
se gargarisesc zi de zi cu acest termen, veţi vedea că nu 
înţeleg mai nimic de ce acest postmodernism în orice caz 
nu are tangenţă cu literatura română. Am spus-o cu mulţi 
ani în urmă. A! Postmodernist, dacă vreau să accept acest 
termen, care e un termen absolut infam – postmodernist şi 
antimodernist a fost Novalis, care spunea că nu-i place 
nimic din ce e nou (şi antimodernist), ci îi placea tot ce e 
vechi, pentru că avea model pe greci. Mai postmodernist 
decât Novalis, nu ştiu cine ar fi putut fi. Dar el nu era 
postmodernist, ci era un artist tradiţional. Ce înseamnă un 
artist tradiţional? Un artist care se întoarce totdeauna la 
izvoarele primordiale ale unei arte, ştie că arta nu are 
revoluţii, ci modele mari, absolute şi că, în cadrul ei, sunt 
momente de înflorire, momente de decadenţă, nu de 
evoluţie sau nu ştiu ce. Ei, la noi, în clipa de faţă, dacă am 
avea – dar nu avem – spun încă o dată cu toată 
responsabilitatea – acum nu avem nişte mari  critici literari, 
care să gândească în profunzime, cu gravitate la destinul 
literaturii române, dacă literatura română mai are sau nu 
vreo şansă. Avem nişte critici care, cum să spun, te umflă 
plânsul sau râsul numai când îi vezi ce scriu şi cum 
gândesc. Mă întreba în timpul din urmă, un tânăr poet din 
Craiova – Nicolae Coardă  – ce părere am despre opiniile 
unui critic… pe care nu dau doi bani, personal, despre 
poezie. Păi, ce părere să am? Un tolomac, pur şi simplu. Că 
poezia e într-o fundătură... Dle, dacă vrei să emiţi judecăţi 
d-astea radicale, hai s-o luăm de unde trebuie luat. Lumea 
toată e într-o fundătură! Pentru că suntem, după gândirea 
indiană, la o încheiere de ciclu cosmic şi terestru în acelaşi 
timp şi toate valorile sunt degradate, sunt decăzute. Se 
încheie acest ciclu şi se pregăteşte un nou ciclu de 
renaştere, de înviere a artei, dacă e s-o luăm la modul ăsta. 
Dar nu vii tu să-mi spui că poezia este într-o fundătură. E 
într-o fundătură mintea lor. Nu! Poezia caută, în 
continuare, însă ce mă deranjează foarte tare în ultima 
vreme este acest lucru, am spus-o întotdeauna: dacă, în 
ceea ce priveşte istoria religiilor, chiar filozofia, 
spiritualitatea, în general, s-a revenit la modul de gândire 
tradiţional - fac specificarea, nu tradiţionalist, ci tradiţional 
– în sensul lui Rene Guénon, în ceea ce priveşte arta şi, mai 
ales, literatura, a venit această tâmpenie: postmodernismul 
- dar nu s-a gândit nimeni că poate soluţia noastră 
salvatoare ar fi să apelăm la această artă tradiţională. Ce 
înseamnă arta tradiţională? Arta care începe cu Vedele, se 
continuă la noi, europenii, cu marea tradiţie greacă, cu 
Homer, cu lirica greacă, cu tragicii, care merge până la 
trubaduri. Asta spuneam. Această mare tradiţie, această 
artă tradiţională, ca să ne rezumăm doar la poezie, se 
opreşte la trubaduri, pentru că trubadurii încă mai păstrau 
paradigma acestei mari arte. Ce însemna poezia? Text 
însoţit de muzică, celebrând sacrul. Toată literatura 
europeană de atunci şi până acum, vine din trubaduri: ei 
au dat temele romanului, ei au dat temele poeziei ş.a.m.d. 
După trubaduri arta, poezia s-a sărăcit. Poezia a devenit, 
odată cu apariţia tiparului, un text tipărit, închis solitar 
într-un castel, a pierdut alianţa cu muzica şi, o dată cu 
desacralizarea progresivă a Europei, şi legătura cu sacrul. 
Că au fost artişti geniali, ca să vorbim numai de Wagner 
care au redescoperit cu geniul lor covârşitor această alianţă 
strălucită între poezie şi muzică şi sacru, e foarte adevărat 
şi nu doar Wagner. Şi Baudelaire. Că nu a fost un mare 
muzician Baudelaire, asta-i altceva, dar poezia lui toată te 
trimite la muzică. Lumea uită că modelul lui Baudelaire a 
fost Dante, cel mai mare poet al medievalităţii, dar, cum am 
spus, din acest punct de vedere, doar de gândire în raport 
cu arta tradiţională, poezia este într-o criză, evident, dar nu 
în sensul pe care-l înţeleg unii critici la noi: vezi, Doamne, 
criza poeziei, criza romanului la noi.

(va urma)

la răsărit. După primul război mondial,  ne-am situat 
inteligent şi bine în concertul de forţe europene şi am avut 
un moment, a fost ultimul mare moment de creştere a 
României. Eu făceam în faţa unor cursanţi de-ai mei, când 
ţineam cursurile de poezie la Casa Pogor din Iaşi, 
următoarea evaluare: „Cum să nu trăiască o împlinire 
extraordinară ca artist Eminescu şi cum să nu vină de pe 
curba asta ascendentă a poporului român, când el s-a 
născut la 1850. La 1859 are loc Unirea Principatelor, la 1877 
Războiul de Independenţă şi apoi revenirea postumă a lui 
Eminescu. În  1918  când cu Marea Unire, România devine 
o ţară cu adevărat mare în Europa – România Mare, care a 
avut o perioadă stabilă şi care arăta ce-ar putea însemna 
România pentru Europa, fiind în nişte graniţe stabile şi 
economic şi politic şi cultural realizată. Apoi a venit 
perioada premergătoare războiului, când o mare 
personalitate română faţă de care am foarte mari rezerve – 
şi ar trebui să aibă mai multe rezerve cei care azi îl laudă cu 
gura plină, anume Titulescu – a făcut o asemenea 
păguboasă politică în ceea ce priveşte România şi n-a 
reuşit, cu tot geniul lui politic şi toată iscusinţa pe care o 
avea, n-a reuşit un lucru important pentru destinul 
României: să asigure graniţa de răsărit a României. Ei, de 
aici a venit apoi dezastrul, apocalipsa asta, catastrofa asta 
de o jumătate de veac pentru România. Pentru că acum a 
trecut o jumătate de veac şi mai bine de la încheierea 
războiului şi trebuie să mai terminăm cu miturile astea 
umflate, cu gogoşile astea istorice, umflate de istorici, mai 
mult sau mai puţin de stânga, dar, în orice caz, istoricii 
proşti ai României, care au făcut din Titulescu o figură 
celebră. Titulescu a dus România la ruină, a dus-o la 
prăpăd. Nu degeaba, cât era de frivol şi neimplicat în 
politică regele Carol al II-lea a trebuit, până la urmă, să se 
debaraseze de el pentru că ducea România la dezastru, 
cum s-a şi văzut. De atunci, de la momentul 1918, noi am 
avut numai momente de cădere . După 1989, România a 
trebuit s-o ia de la zero. E o încercare cumplită pentru noi, 
cumplită cu adevărat pentru că sunt altele datele 
problemei, România nu mai este acea ţară sănătoasă, 
puternică, cu natalitate controlată, care, în orice caz, ne 
scutea de orice fel de frisoane. România e acum o ţară în 
cumpănă, cu o populaţie foarte amestecată, cu doar o zonă 
care ne asigură biologic viitorul – care e Moldova – şi nu în 
întregime Moldova, unde românii mai fac mulţi copii. Deci, 
pe acest fond, suntem într-o mare derută cu zestrea noastră 
biologică, cu zestrea noastră naturală. Criza societăţii 
româneşti este teribilă. Pe acest fond de criză, însă, 
creativitatea poporului român nu a dispărut. Pe acest fond 
de apocalipsă reuşeşte să se dovedească creator, să aibă 
soluţii creatoare. România, fireşte, ca şi restul societăţii 
româneşti trebuie să se însănătoşească, să tindă spre 
normalitate, ca şi cultura românească, produsele spirituale 
româneşti să înceapă din nou să circule în Europa şi să 
intre într-o zonă de compatibilitate.

Există o criză a romanului, dle Ivănescu? Sau poeziei pare a i 
se schimba statutul în perimetrul literaturii române 
contemporane? Sau este chiar şi o criză a poeziei?

Eu, chiar şi în cursurile mele de poezie şi în diferite 
instanţe şi momente din viaţa mea, când am putut să mă 
pronunţ public, am spus că, de la Hegel încoace – pe care 
orice om de bun simţ îl ştie şi îl consideră un foarte mare 
filozof european – el, din nefericire este, cel puţin aşa îmi 
amintesc eu, pot să am şi lacune de memorie, dar aşa îmi 
amintesc, el a fost cel care a lansat formulele astea prosteşti, 
care au făcut carieră de vreo două veacuri în România: 
moartea artei, moartea filozofiei, moartea religiei, moartea 
omului ş.a.m.d. El este începătorul acestei gândiri. Ţineţi 
minte ideea lui Hegel, că filozofia încheie, oarecum, ciclul 
spiritual al umanităţii. Gândirea europeană nu a fost 
niciodată – şi aici trebuie să intru în contradicţie cu toată 
tradiţia noastră europeană – n-a fost cum credem noi, atât 
de mare, atât de profundă şi n-a acoperit toate zonele 
planetei. Noi am mers pe o gândire istorică, evolutivă, am 
avut tot timpul despre noi o gândire eurocentristă. 
Gândirea indiană a pus la colţ, a marginalizat acest gen de 
gândire hegeliană. Pentru indieni, de mii de ani, artele, 
filozofia, religia nu au evoluţie, sunt consubstanţiale 
omului, nu se exclud una pe alta, se complinesc ş.a.m.d. De 
la Hegel încoace – care, totuşi, a fost Hegel – dar ştiţi că şi o 
personalitate genială spune lucruri geniale dar spune şi 
multe prostii, care sunt, apoi, preluate de proşti şi de 
personalităţi oricum mai mici, fac foarte mult rău culturii , 
gândiţi-vă, de la Hegel la Nietzche, de la moartea artei la 
moartea filozofiei , aceste formule au proliferat: moartea 
romanului, moartea muzicii, moartea poeziei, moartea 
picturii, moartea sculpturii. Nu pot muri toate aceste arte 
până când nu moare omul. Când moare omul, mor toate, şi 
limbile, şi artele. Totul. Atât timp cât omul trăieşte, repet, 
ele sunt consubstanţiale lui, dar sigur, pot cunoaşte 
perioade de înflorire, de maximă înflorire, ori de criză, 
perioade de decădere, de involuţii sau, pur şi simplu, 
perioade sterile. Nu cred că toate artele noastre europene şi 

Dle Cezar Ivănescu, sunteţi cunoscut ca o personalitate de o 
debordantă sinceritate – ce vă e-n guşă, şi-n căpuşă – caustic nu 
arareori, dar, este precum tăietura custurii. Ce vă caracterizează 
de fapt?

Vorbele spuse de dvs., la o primă analiză, sunt, desigur, 
adevărate, dar ar trebui spusă o întreagă istorie pentru a 
ajunge la înţelegerea lor. Prin educaţia pe care am primit-o 
de-a lungul vieţii mele – întâi de la tatăl meu, educaţie 
cazonă foarte dură, apoi, prin educaţia sportivă pe care am 
primit-o în adolescenţă şi apoi prin educaţia morală, 
spirituală şi literară pe care mi-am făcut-o singur de-a 
lungul vremii. Deşi am făcut o facultate, mă consider un 
autodidact pentru că am făcut facultatea într-o perioadă 
ingrată – '60-'65 – anii dominaţi de o anumită mentalitate 
asupra scriitorilor români pe care-i studiam în facultate – 
deci, combinate aceste faze din educaţia mea, m-am 
construit ca  o personalitate frontală. Ăsta era un cuvânt 
care-mi plăcea mie în tinereţe. L-am şi folosit în multe 
poeme, nu le-am publicat, dar frontalitatea este o anumită 
poziţie şi este o poziţie care domină un întreg parcurs al 
istoriei omenirii. Frontalitatea este şi poziţia scribului 
egiptean, dacă vă amintiţi de atâtea reproduceri celebre, în 
care el te priveşte cu nişte ochi ficşi, drept în faţă şi cu 
tăbliţa pusă pe genunchi. Frontalitatea este şi a boxerului, 
care trebuie să-şi privească adversarul în ochi şi 
frontalitatea este, în general, a acelui care nu întoarce 
spatele şi care nu face pasul înapoi, cum se spune în box şi 
în luptele marţiale. De aceea am fost învăţat cu câteva 
principii pe care mi le-am repetat în tinereţe şi apoi în 
perioada adultă mi le-am repetat până la obsesie: învaţă-te 
să înfrunţi şi răul şi nu să dai înapoi sau să cedezi în faţa 
lui. Sigur că, de-a lungul timpului mi s-au atenuat aceste 
caracteristici sau am încercat eu însumi să le atenuez, 
dându-mi seama că trebuie să fii şi blând şi delicat şi poate, 
uneori, prevenitor cu oamenii sau să nu le spun totdeauna 
adevărul în faţă, dar sunt perioade - eu fiind un ciclotimic - 
ciclotimicii sunt cei cu perioade de introvertire şi de 
extravertire şi care au şi prăbuşirea  în sine şi închiderea în 
sine, până la autism şi explozia în afară foarte violentă - şi, 
fiind o personalitate ciclotimică, lumea, fireşte că-ţi 
prizează mai mult perioadele astea de extravertire, când te 
exprimi foarte net, când ai atitudini foarte tranşante 
ş.a.m.d., uitând că există şi celelalte perioade când nu 
răspunzi, când te închizi în tine, când totul se sedimentează 
în interior. Dar mi-am constituit o morală din viaţa mea şi 
mi-am dat seama că Dumnezeu mă ajută şi mă aprobă când 
sunt aşa cum mă caracterizaţi dvs. la începutul acestui 
interviu. De câte ori am încercat să fac un compromis cu 
mine însumi sau cu oamenii, nu mi-a ieşit sau a ieşit foarte 
prost, încât am fost obligat să renunţ şi să-mi arăt 
adevărata faţă.

Ca responsabil de editură, ce credeţi despre situaţia scrisului 
astăzi?

Ca director de editură, sigur că-mi trec foarte multe 
manuscrise prin mână, de la autori începători până la 
autori importanţi, până la autori mari ai literaturii române. 
Vreau să spun şi aceasta este una din obsesiile mele din 
anii din urmă: în România se scrie foarte multă literatură şi 
foarte bună; de la poezie şi proză până la critică şi istorie 
literară, până la filozofie şi eseuri filozofice, eseu teologic, 
şi se scrie mult şi bine. Nu în acest domeniu traversăm o 
criză. Traversăm o criză în ceea ce priveşte felul în care 
tipărim cartea, felul în care o mediatizăm, felul în care e 
difuzată cartea şi, în ultimă instanţă, felul în care cartea de 
valoare ajunge la destinatarul ei adevărat, la cititorul 
inteligent, interesant să achiziţioneze o anumită carte. Aici 
traversăm o mare criză pe fundalul, fireşte, a crizei sociale 
pe care o traversează România de 15 ani încoace. Am spus-
o în această seară la Şcoala de poliţie „Vasile Lascăr” din 
Câmpina, în cadrul galelor APLER şi nu mă feresc să o 
spun din nou, să rămână undeva consemnată: trăiesc în 
continuare cu convingerea că, dacă, după evenimentele din 
decembrie 1989, un mare comandant al României avea 
curajul să instaureze o dictatură militară nu după un tip 
sud-american, dură sau de dreapta, ci o dictatură militară 
cu scopul, pur şi simplu, de a salva România de haos, ar fi 
fost o fericire pentru noi. Din nefericire, nu s-a întâmplat 
acest lucru, oamenii care au guvernat România, o spun 
acum fără să ezităm, au dus-o la ruină şi la prăpastie. 
Numai resursele fabuloase ale românului din totdeauna 
ne-au făcut, totuşi, să rămânem pe o anumită linie de 
plutire, să realizăm un lucru miraculos pentru noi, pe care 
nu l-am mai trăit de multă vreme, de la începutul veacului 
20, vorbesc de integrarea, deocamdată, euroatlantică, care 
ne păzeşte de pericolul care, pentru noi, vine totdeauna de 
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„Dacă îi aduni pe toţi autorii români care se 
gargarisesc zi de zi cu acest termen, veţi vedea că nu 
înţeleg de ce acest postmodernism nu are tangenţă cu 
literatura română“

Cezar Ivănescu
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Ştim de nu trăim o lume ce pe nesimţite cade ?
Eminescu

I
Valorile culturii europene s-au format plecând de la 

cultura antică elenă, la care s-a adăugat creştinismul. Este o 
sinteză a celor două spiritualităţi, modelată la rândul ei de 
matricea formativă ancestrală a fiecărui popor. Transplantul 
creştinismului pe spiritualitatea greacă a fost înlesnit 
datorită filozofiei platoniciene, care formulase ideea 
existenţei unei lumi de dincolo eterne a arhetipurilor 
(prefigurând viitoarea „împărăţie a cerurilor”), de unde 
sufletul nostru a căzut,  „întemniţat în trup ca stridia în 
scoica sa”, viaţa pământească nefiind decât o „ucenicie a 
morţii”. Pascal releva acest fapt: „Platon a dispus de 
creştinism”. Creatorul fenomenologiei, Edmund Husserl,- 
afirma: "Europa spirituală îşi are locul de naştere bine 
determinat, naţiunea greacă antică". 

Schematic, valorile  spirituale care constelează esenţa 
spiritualităţii greceşti sunt următoarele : 

- raţiunea - instrument de cunoaştere şi evaluare 
axiologică a vieţii, a lumii;

- filozofia – „iubire de înţelepciune”, mod de viaţă, în 
sens de uimire în faţa existenţei; 

- adevărul - aletheia care însemnează „neuitare” că 
suntem emanaţie cerească,  omul este o rudă a zeilor, 
minunea supremă a lumii, aşa cum afirma Antigona ;

- idealizarea vieţii şi a lumii – în contrast cu modul 
realist modern ; 

- secţiunea de aur sau  proporţiile divine - principiul 
perfecţiunii formelor, condiţie a eternităţii lor ;

- „poezia este mai adevărată şi mai elevată decât 
istoria”, postulat aristotelic; este mai adevărată poezia, 
pentru că nu ne este impusă ca istoria, care vine de dincolo 
de noi şi ne antrenează în vârtejul ei, în timp ce poezia este  
creaţia noastră, este lăcaşul, casa fiinţei omului; drept care, 
Protagoras afirma că pentru om, cea mai importantă parte a 
educaţiei este cultivarea poeziei; 

 - kalokagathìa simbolul fundamental al culturii vechilor 
greci; el reuneşte cele două idealităţi– kalòn – frumosul  şi 
agathòn –  binele,  în sens de nobleţe etică şi spirituală. Ne 
vom opri la două din aceste constante.

Gândirea raţională a fost iniţiată de „înţelepţii” 
presocratici în sec. VII şi VI  î. Hr. şi, cu aceasta, umanismul 
antic ce va fi transmis ulterior ţărilor europene. Facultate a 
adevărului, raţiunea evaluează totul la măsură umană, 
pentru că omul este măsura tuturor lucrurilor (Protagoras), 
încât şi zeii, care se află şi ei pe pământ, în Olimp,  
împrumută forma materială şi viciile omului, doar că sunt 
nemuritori. „Religia greacă este străină de orice formă de 
revelaţie ; nu a cunoscut nici profeţi nici mesia” (Jean-Pauil 
Vernant).

În simbolul sintetic al culturii antice, kalolagathia, 
frumosul priveşte perfecţiunea, armonia formelor materiale 
(conform „secţiunii de aur”, „proporţiilor divine”), iar 
binele reprezintă nobleţea, elevaţia spiritului. Amintim că 
vechii greci sunt cei care au imaginat diversele discipline 
filozofice, precum şi genurile literare, preluate apoi de către 
Europa.

În  simbioza care urma să creeze constantele 
spiritualităţii europene ulterioare, la vechea cultură a Eladei 
religia creştină adăuga drept element umanistic 
fundamentul,    iubirea care uneşte pe toţi oamenii sub un 
singur Dumnezeu, acesta înlocuind multitudinea zeilor 
antropomorfi olimpieni, dar totodată şi pe Iahve, 
dumnezeul particular al iudeilor, care se socoteau astfel 
popor ales între celelalte neamuri. Ideea Unului, a unicităţii 
divine universale venea încă de la egipteanul Akhnaton şi 
iranianul Zarathustra. Astfel, după Socrate, cel  care 
înfăptuise prima revoluţie spirituală, instituind raţiunea ca 
facultate supremă a omului, Iisus prin proclamarea 
primatului iubirii, înfăptuieşte a doua mare revoluţie. 

Mysterium tremendi, adică devoţiunea  unită cu povara 
miticului păcat originar, de origine iudaică,  prin care omul, 
ispitit de diavol, face ca răul să pătrundă în lumea creată, 
înlocuindu-se astfel starea paradisiacă preadamică - a 
constituit o energie fertilă determinând, pe de o parte, o 
comutare spirituală a fiecărui om privind sentimentul 
sacralităţii, iar pe de altă parte, impulsionând întreaga 
cultură europeană, atât în domeniul literaturii şi al artelor 
precum şi a gândirii filozofice. 

A urmat un mileniu de confuzie religioasă, cu 
paroxisme dogmatice  şi mistice, factori care au estompat în 
bună parte componenta umanistică  elenă. În Evul Mediu 
apar însă şi viziuni cu deschidere  metafizică ultimă; în acest 
sens – amintim, Tratatul despre sublim al lui Cassius 
Longinus, puternic ancorat în antichitatea greacă, pe care o 
proiectează în sublim ; pe de altă parte Eckhart, cel mai de 
seamă mistic german al vremii, imaginează o depăşire a 
teologiei creştine privind libertatea absolută; el suie raportul 
om-Dumnezeu până la confundare şi chiar – extrem - 
afirmând „naşterea eternă a lui Dumnezeu Tatăl din 
sufletele cele mai pure” .

În Renaştere, cultura antică se impune cu mare forţă, 
este reabilitată raţionalitatea, consecinţa fiind resituarea 
centrală a omului în univers. Astfel, alături de ideea de 
umanism, formulată ca noţiune prima oară de Petrarca, 

termen sub poetul care includea eliberarea ego-ului natural, 
a gândirii sale, de dogmatismul religios sub semnul 
cultivării spiritualităţii antice greco-latine, apare 
individualismul : omul nu mai face una cu natura, devenită 
alter ego, o stăpâneşte şi o va exploata în folosul său,  unele 
consecinţe fiind dezastruoase. Egocentrismul european se 
va manifesta, între altele, prin colonizarea rapace şi 
comportarea inumană faţă de băştinaşii din colonii, până la 
decimarea unor popoare.

Pe de altă parte, revigorarea umanismului grec a 
anihilat în bună parte crimele torquemadice în numele lui 
Iisus. În spiritele de elită a persistat aspiraţia către 
raţionalitate şi idealitate, îmbinând kalokagathia cu 
elemente din spiritualitatea creştină. În fiecare ţară a apărut,  
pe tărâmul creaţiei culturale,  un model de asemenea 
idealitate, unii creatori devenind definitorii pentru structura 
spirituală a  acelui popor, pseudonimul lor de aur. 

Aşa a fost în Italia Dante, care, în numele iubirii ideale, 
dar şi a despărţirii răului de bine, face repartiţii de personaje 
damnate sau binecuvântate,  aruncând în iad tot ce nu e 
creştinism. şi află apoteoza idealului în iubirea, 
personalizată uman, în eternul feminin, ideal împrumutat 
finalmente întregului univers: ”L'amor qui move il sole e 
l'altre stelle”. Este locul să menţionăm aici un fapt 
semnificativ pentru preluările din cultura greacă de către 
dogma creştină, şi anume, prezenţa purgatorului catolic, 
evocat de Dante  în Divina Comedia. Ideea acestei punţi 
intermediare dintre paradis şi infern este discutată destul de 
amplu de Socrate în dialogul platonician Gorgias.

Explozia de genii din Renaşterea, mai ales italiană, 
readuc pe prim plan spiritualitatea antică, începând cu 
filozofi ca Giordano Bruno, cel mai reprezentativ (pe care 
Eminescu îl luase drept model în intenţia de „a modifica 
Luceafărul şi a-i înălţa cu mult sfârşitul”), Marsilio Ficino, 
care înfiinţează Academia platonică de la Florenţa,  Pico 
della Mirandola, care cere omului să ajungă de la existenţă 
la esenţă. Artiştii  plastici transpun pe pânză sau în piatră,  
atât subiecte din mitologia creştină, cât şi din cea greco-
latină. Michelangelo şi Rafael în deosebi, îmbină în 
personajele lor frumuseţea fizică, materială cu frumuseţea 
spirituală, cu nobleţea intelectuală, replică picturală a 
kalokagathiei. Alături de compoziţiile religioase, muzica de 
operă abundă în subiecte din antichitate.

William Shakespeare desfăşoară cea mai vastă epopee 
tragică a temei religioase de întotdeauna, dar având accent 
deosebit în creştinism, şi anume, confruntarea dintre bine şi 
rău -  rezolvată în final prin magica încetare a acestei lupte 
în Furtuna, unde apare înseninarea şi iertarea care 
conştientizează, în inima Mirandei (”oglindă mirată”), cât 
de frumoasă este lumea şi ce minunaţi oamenii ei. Şi totuşi, 
referindu-se la viaţa personală,  autorul Sonetelor conchide: 
„The man are bad and in their badness reign”. Fără 
viziunea universală a autorului lui Hamlet, cultura engleză 
ar fi rămas în bună parte la nivelul senzorial şi pragmatic al 
filozofiei tripticului Locke-Berkeley-Hume.

În Spania, Miguel de Cervantes simbolizează în  Don 
Quijotte aspiraţia spiritului către idealitate, o luptă fără 
izbândă şi devenită ridicolă, - pentru ca El Greco să afle 
exorcizarea în năzuinţa halucinată a omului creştin către 
divinitate, trupurile transformându-se în flăcări aspirând 
extatic către evadarea în lumea de dincolo.

În Germania, capodopera lui Goethe, Faust –  ultima 
mare sinteză modernă dintre mitologia greacă şi cea 
creştină,  întruchipează, pe de o parte,  erotismul („Das 
Ewig- Weibliche / Zieht uns hinan” – sună ultimele versuri 
ale piesei) şi laxitatea etică a personajului mergând până la 
suprimarea de vieţi - iar pe de altă parte, ideea de idealitate 
ca faptă în folosul comunităţii. Faust este continuarea logică 
a  individualismului apărut în Renaştere. Prin lauda 
activităţii umane dedicată materiei şi permisivitatea morală, 
omul „faustic” prefigurează decăderea lumii moderne. 

Dar, totodată, în Germania are loc replica în dublă 
apoteotică: pe de o parte, acmeul filozofiei moderne prin 
Kant, urmat de Fichte, Schelling, Hegel, spiritualitatea fiind 
considerată supremul ideal, iar Schopenhauer postulează că 
eliberarea omului de voinţa oarbă a lumii materiale este 
împlinită de muzică. Astfel, pe de altă parte,  muzica este 
cea de a doua excelenţă germană, reprezentată de  linia 
Bach-Mozart-Beethoven, urmată de Schubert-Schumann-
Brahms, şi încheiată de Wagner şi Richard Strauss. Prin 
filozofie şi muzică, Germania se află la polul cel mai înalt al 
idealului european de spiritualitate. Amintim că Friedrich 
Schiller considera „kalokagathia” simbolul activ în funcţie 
de care trebuie să se efectueze educaţia la toate nivelele de 
învăţământ. Şi este deosebit de semnificativ faptul că planul 
cel mai sublim al spiritualităţii în creaţia poetică germană, 
dar şi europeană, este atins de Friedrich Hölderlin; or, 
idealul autorului lui Hyperion a fost filtrat prin cultura 
anticei Grecii.   

Decisivă în concertul culturii europene a fost 
creativitatea Olandei. Dacă Rembrandt instituie, în viziune 
creştină,  clarobscurul pentru a arunca răul în umbră, 
Vermeer ignoră umbra şi suie la idealitatea luminii pure 
întruchipată simbolic de perlă, iar mai târziu, prin Vah 
Gogh, la lumina absolută, umbrele fiind alungate de pe 
tablou. Şi parcă totul filtrat prin cleştarele filozofiei lui 
Spinoza, de o claritate absolută, instituind dincolo de zeii 
olimpici şi de raiul creştin, panteismul naturii – Deus sive 
Natura  - şi iubirea intelectuală a lui Dumnezeu - amor 
intellectualis Dei – conferind astfel demnitate divină naturii, 
omului şi tuturor lucrurilor. 

Alături de sublimitatea catedralelor gotice, 
cartezianismul – însemnând claritatea ideilor şi a exprimării,   
constituie caracteristica spiritului francez. Epoca de aur a 
culturii galice – dramaturgia în primul rând, reia modelul 
grecesc, cu subiecte din mitologia antică. Ca în toate ţările, 
arta Renaşterii franceze abordează subiecte din aceeaşi 
sursă. Şi ulterior literatura şi arta franceză abundă în 
subiecte preluate din legendele greco-latine. De exemplu, Le 
voyage à Cythère constituie capodopera lui Watteau, 
precum şi unul din poemele celebre ale lui Baudelaire; 
Pythia, Tânăra Parcă,  Narcis, Zenon constelează poezia lui 
Paul Valéry. Teatrul francez încearcă să reia în interpretare 
modernă subiecte ca Antigona (Anouilh), Electra, războiul 
din Troia (Giraudoux), ş.a. Amintim că în gândirea 
filozofică,  Henri Bergson păstrează stilistic limpiditatea 
carteziană, dar neagă primatul raţiunii în materie de 
cunoaştere, acordând acest rol intuiţiei, un fel de premisă a 
iraţionalităţii ce avea să apară prin teatrul absurd şi în unele 
curente filozofice, care exersează în gol o gimnastică a 
paradoxurilor şi a negărilor. 

În concertul culturii europene, o voce aparte este 
constituită de spiritualitatea rusă. Dacă în Occidentul catolic 
fervoarea religioasă creştină apare mai temperată prin 
tendinţa la extroverţie, la gestual şi fast - în Rusia ortodoxă 
a dominat introverţia, hiperpirexia dramatică a credinţei, 
mergând de la intensul sentiment al milei până la 
autotortură sufletească - exemplu extrem universul 
personajelor lui Dostoievski.

De remarcat faptul că în cultura europeană, recursul la 
simbolica mitologiei antice nu a încetat niciodată. Amintim 
în acest sens Sonetele către Orfeu ale lui Rainer Maria Rilke, 
drama muzicală Oedip, a lui George Enescu, tragedia lui 
Eugen O”Neil  Din jale se întrupează Electra . 

În rezumat, aşa 
cum afirmam mai sus, se observă cum  identitatea culturală 
a Europei, particularizată pe diversele popoare, s-a 
constituit pe vectorii dinamici originari – gândirea raţională 
şi mitică elenă îmbinată cu mitica religioasă creştină, pe care 
le întâlnim împăcate în poezia lui Eminescu – Venere şi 
Madonă. 

II
Pentru a da contur mai precis culturii europene, ne vom 

referi foarte succint la alte două spiritualităţi : egipteană şi 
indiană. Dacă pentru vechii greci, frumosul şi armonia la 
măsură umană au constituit albia modelatoare a viziunii şi 
împlinirilor optime în diversele domenii,  vechiul Egipt a 
cultivat sublimul. În acest spirit au fost create piramidele, 
templele şi statuile faraonilor, totul la măsuri colosale.  

Este semnificativă deosebirea dintre concepţia privind 
raportul omului cu divinitatea. Egipteanul se considera 
consubstanţial cu zeii, pe când  la greci,  zeii erau cei care au 
împrumutat formele umane, doar că erau nemuritori. Pe de 
altă parte, divini se considerau  înţelepţii, încă o dovadă a 
centrării axiologice a omului de către vechii elini în inima 
universului.

Pentru locuitorii Elade, adevărata viaţă se află pe 
pământ, pe când pentru egiptean viaţa terestră era doar o 
pregătire pentru viaţa de dincolo. Năzuinţa supremă de 
după moarte a egipteanului nu era un eden al unei fericiri 
angelice, ca în creştinism, ci aflarea „tainei care se ascunde 
înapoia tuturor tainelor”, o altă expresie a sublimităţii 
gândirii metafizice a locuitorilor din valea Nilului. În acest 
scop, egipteanul trebuia să fie „curat”, în sensul de a fi 
cultivat în viaţă marile valori: adevărul, binele, frumosul, 
dreptatea, simţirea, măiestria, plenitudinea vieţii. Dacă 
valoarea morală a omului este pusă de europeanul creştin 
sub semnul păcatului originar, egipteanul nu numai că se 
considera consubstanţial cu zeii, dar şi participant la crearea 
lor şi stăpân pe ritmurile milenare ale pământului prin 
străbaterea a numeroase naşteri. 

Cât priveşte spiritualitatea indiană, caracterul său 
fundamental este identitatea dintre om şi Dumnezeu; 
Atman=Brahman, adică viaţa umană, fiinţa izolată este 
egală ca esenţă şi se identifică prin aceasta cu întreaga fire, 
cu viaţa cosmică, iubirea – kama - fiind principiul unificator. 
Această formulă este explicată în Upanişade astfel: 
Advaitam = Anantam - unitatea este nemărginită, iar 
Advaitam = Anandam, - unitatea este iubire. Astfel, 
gândirea indiană a inclus lumea, divinitatea şi fiinţa umană 
într-un singur adevăr, a pus accent pe armonia universală, 
numai aşa omul putând comunica atât cu lumea, cât şi cu 
zeii. Un lucru deosebit de important : pentru indian fiecare 
moment al vieţii sale şi fiecare din actele sale sunt sacre, se 
înscriu în orânduirea eternă a universului. Ca atare, o 
deosebire fundamentală între indieni şi europeni constă în 
faptul că primii cultivă verbul a fi, sunt preocupaţi de 
calitatea fiinţării, de spiritualizare, pe când ultimii sunt 
obsedaţi de  a avea –  cantitatea avuţiei, consumismul 
material.

III
Ce avem noi, românii, în comun cu Europa ? Alături de 

spiritul religios creştin, de nuanţă ortodoxă, regăsim 
gândirea raţională, simţul estetic îmbinat cu nobleţea etică - 
moştenire grecească. Avem comun de asemenea abordarea 
de simboluri şi teme majore din cultura antică, mai ales din 
mitologie, fapt care are loc mai ales în creaţia eminesciană, 
dar şi la alţi poeţi,  în muzică, în artele plastice. Şi nu trebuie 
să uităm legătura dintre ancestralitatea noastră şi Elada, şi 
anume, împrumutarea de către aceasta a celor doi zei daco-
geţi, Orfeu şi Dionysos, pentru a-şi reînnoi spiritual 
panteonul. 

Cât priveşte specificul culturii româneşti, pentru a-l 
identifica trebuie să ne adresăm creaţiilor majore. Iar ca să 
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privitor ca la teatru

Pe 31 martie 1823 se naşte la Moscova, într-un cartier 
de negustori bogaţi, Alexandr Nikolaievici Ostrovski, într-
o familie în care tatăl îmbrăţişase preoţia. După câţiva ani, 
capul familiei renunţă la hainele bisericeşti şi ocupă un 
post în administraţia civilă. Urmând întrucâtva latura 
practică a tatălui său, Alexandr Nikolaievici Ostrovski 
studiază începând cu vârsta de 17 ani, Facultatea de Drept 
de la Moscova, timp de trei ani de zile. Întrerupe însă 
studiile în ultimul an, chiar înainte de a susţine licenţa. Din 
1843 ocupă un post mărunt la Cancelaria Tribunalului 
Comerţului, loc în care va cunoaşte tot felul de cazuri 
sociale, poveşti de viaţă şi unde va avea ocazia să observe 
caractere umane diferite. Ochiul vivace le va reţine şi le va 
folosi ceva mai târziu în scrierile sale.

Cariera lui Ostrovski a fost străbătută de câteva 
principii dominante. Autorul îşi dorea întemeierea şi 
extinderea unui teatru popular, înflăcărat de ideile 
moderne ale unei Rusii din secolul al XIX-lea. Aderând la 
principiile socialismului, pe care îl înţelegea mai mult prin 
prisma democratică, dramaturgul s-a lovit nu de puţine ori 
de cenzură şi ostilitatea guvernului ţarist. Anul 1847 
reprezintă anul debutului său literar, prin publicarea unor 
scene din comedia Un rău platnic. Tot acum, ţarul Nicolai I 
interzice premiera spectacolului după textul Scenă din 
fericirea unei vieţi de familie, redenumită mai apoi Tablou 
de familie, piesă în care se vorbea în tuşe grosiere despre 
eşecurile oamenilor stăpâniţi de minciună. În 1851 
Ostrovski demisionează de la tribunal, dar în acelaşi timp 
numele său devine cunoscut în lumea literară şi se bucură 
de atenţia unor critici importanţi ai vremii, care 
împărtăşeau atitudinea revoluţionară. Îi putem aminti pe 
Nekrasov, Saltâcov-Scedrin, Dobloliubov, Cernîşevski. În 
revista Moscovitul  îi apar şase piese care îi vor confirma 
celebritatea. Până la ascensiunea lui Alexandru al II-lea, 
viaţa nu a fost prea uşoară pentru Ostrovski, acesta fiind 
pus sub urmărirea poliţiei, iar textele sale neajungând pe 
scenă. În 1859 piesa Furtuna se joacă, cariera dramaturgică 
fiindu-i în acest moment încununată de glorie; iar în 1871, 
cu Pădurea, primeşte onoruri de la autorităţile statului. La 
Teatrul Malîi de la Moscova îi vor fi montate cele mai 
multe texte de-a lungul vieţii. 

În paralel, Ostrovski duce o activitate de traducător, 
iniţial abordând teatrul latin, de răstălmăcirile sale 
bucurându-se Plaut, Terenţiu şi Seneca. Apoi s-a orientat 
spre literatura italiană renascentistă şi clasică (Machiavelli, 
Goldoni, Gozzi). A dat Rusiei primele traduceri la piesele 
shakespeariene Îmblânzirea scorpiei şi Antoniu şi 
Cleopatra, o traducere a operelor complete ale lui Molière 
precum şi lucrări de Cervantes. A tradus scriitori ucraineni 
şi i-a făcut cunoscuţi pe scenele ruseşti. De asemenea, în 
ultimul deceniu al carierei sale, înfinţează Societatea 
Autorilor şi Compozitorilor Dramatici pe care a prezidat-o 
din 1874. În 1885 devine directorul Teatrului Imperial din 
Moscova, iar un an mai târziu Ostrovski a fost numit 
directorul serviciului repertoriilor teatrelor de stat din 
Moscova, precum şi conducătorul Şcolilor dramatice din 
capitală. Pe 2 iunie 1886 moare subit din pricina unei boli 
de inimă. Se afla la moşia sa din Scelîcovo.

Bogata sa operă dramatică, care a animat patruzeci şi 
cinci de ani din viaţa autorului, a rămas ca punct de 
referinţă nu doar pentru teatrul realist rus, cât şi pentru 
evoluţia literaturii universale. Ca tipologie, creaţia 
ostrovskiană cuprinde câteva sectoare: drama realistă 
(Furtuna, 1859, Vâltoarea, 1865, Fata fără zestre, 1879, 
Vinovaţii fără vină, 1884 ş.a.), comedii-satire (La locul 
căutat, 1865, Orice naş îşi are naşul, 1868, Pădurea, 1871 
ş.a.), piese de inspiraţie istorică (Kosma Zaharâci Minin-
Sukoruk ce descrie acţiunile eroului rus care a învins 
ofensiva polonă de la Moscova, Falsul Dmitri şi Vasilii 
Suiski, Tuşino, Voievodul care îmbină istoria cu legenda, 
Vasilisa Melentievna care îmbină informaţii istorice cu 
drama psihologică, fiind vorba aici de o curtezană de la 
palatul lui Ivan cel Groaznic), şi basme dramatizate (Albă 
ca zăpada, 1873).

Chiar dacă teatrul lui Ostrovski nu mai beneficiază 
astăzi de atâta atenţie cât i-a fost acordată în timpul vieţii 
dramaurgului, nu s-ar putea spune că dramele şi 
comediile sale ar fi încremenite în atmosfera Rusiei 
sfârşitului de secol al XIX-lea. Ele sunt trăbătute de un 
puternic suflu critic, dar deopotrivă fac dovada unor scene 
de mare fineţe şi sensibilitate. Ostrovski vede realitatea 
printr-o letilă clară, care măreşte uşor contuturile, dar le 
păstrează în general în limitele firescului. Autorul însuşi 
aprecia în 1851 într-un articol din Moscovitul că realismul 
trebuie să fie „puritatea reprezentării şi redării vieţii în 
toată simplitatea nemijlocită a acesteia”. În ceea ce priveşe 
„adevărul interior” pe care Ostrovski dorea să-l analizeze 
cât mai reuşit în opera sa şi pe care-l căuta şi pe scenă, a 
fost o noţiune preluată, cizelată şi utilizată peste ani de 
Konstantin Stanislavski. Contemporan cu Lev Tolstoi, 
Feodor Mihailovici Dostoievski, Ivan Goncearov sau Ivan 

Turgheniev, Ostrovski se individualizează între aceşti 
consacraţi ai romanului realist rus. El e departe de a 
politiza excesiv subiectele pieselor sale, preferă a sesiza 
detaliile cu delicateţe, lăsându-le mai degrabă a fi 
depistate de către spectator, ocoleşte tema spleenului 
romantic şi descrie cu precizie caracterele personajelelor 
sale.

Două bijuterii ale scriiturii ostrovskiene, Furtuna şi 
Fata fără zestre redau în accente dramatice destinul 
nefericit al tinerelor fete într-o societate prea 
tradiţionalistă, sumbră, plină de tabuuri şi care este gata să 
ostracizeze orice faptă sau oricare persoană care iese din 
limitele impuse de conştiinţa publică. Într-un sistem 
cutumiar foarte bine clădit, Caterina Kabanova şi Larisa 
Dimitrievna sunt victime sigure. Fiinţe fragile, însufleţite 
de acea „inimă fierbinte” – pe care autorul o invoca ca 
fiind una dintre temele sale recurente –, iubind libertatea 
şi justeţea, aceste eroine sunt de fapt fărâme de lumină 
care pâlpâie şi nu au nici o şansă să trăiască conform 
idealurilor lor în lumea obscură în care le-a fost hărăzit să 
existe. Caterina Kabanova este soţia unui negustor, 
grosolan şi antipatic, dedicat alcoolului mai mult decât 
meseriei pe care de altfel nici nu şi-o respectă. Naiv şi 
obedient, Kabanov e departe de a reprezenta un cap de 
familie şi, pe de o parte lasă, pe de altă parte îngăduie, ca 
toată grija şi ordiea să fie ţinute în casă şi în afara casei de 
mama lui, Marfa Ignatievna – femeie cu un comportament 
tiranic, obişnuită a nu fi contrazisă şi a concepe pe toţi cei 
din jur ca pe nişte neajutoraţi sau ca pe nişte umili 
servitori. Cadrul perfect pentru ca un suflet simţitor să se 
epuizeze încetul cu încetul este deja creat. Dacă aici mai 
intervine şi fiorul iubirii care se naşte în inima tinerei 
femei, sfârşitul tragic se întrevede cu uşurinţă. Atât 
Caterina, cât şi Larisa sunt victimele unui  conflict foarte 
adânc, conflict care contrapune individul pur unei 
societăţi perfide. Ambele eroine visează o libertate care le 
este interzisă, fie din pricina intereselor financiare (acele 
lanţuri grele care-l reţin pe Serghei Sergheevici să arate 
sentimentele adevărate), fie din pricina concepţiilor 
învechite despre familie şi statutul femeii cum sunt ele 

descrise în Furtuna. Caterina este lipsită de orice gest de 
bunăvoinţă şi-atunci se retrage fie într-un scurt episod de 
iubire, fie în ideea suicidului după ce realizează că 
amăgitoare a fost şi dragostea. De partea cealaltă, 
aşteptările Larisei sunt înşelate fără nici o rezervă, iar când 
noaptea de pe vapor alături de Serghei Sergheevici se 
termină extazul ia imediat chipul suferinţei. Sfârşitul e 
întotdeauna acelaşi, căile sunt însă diferite. Larisa este 
omorâtă din greşeală sau nu de logodnicul ei ridicol, 
Karandâşev, eliberând spiritul din umilinţa unei lumi 
nedrepte. Cuvintele ce se sting pe buzele fetei ne fac să 
înţelegem cât de dorită e moartea de fapt: „Îţi mulţumesc, 
dragul meu. Ce binefacere ai săvârşit. Dă-l încoace, dă 
încoace pistolul... Aici, lângă mine... Eu singură, singură... 
Ce binefacere. Eu singură. Nimeni nu e vinovat”. Aşadar, 
un omor aşteptat şi accepat ar echivala cu suicidul. 
Caterinei însă nimeni nu îi ajută să-şi ia viaţa, dar cu toţii o 
grăbesc spre pasul final. După ce şi-a mărturisit dragostea 
vinovată pentru Boris, familia o închide în casă. Privirile 
duşmănoase, prizonieratul şi starea generală de 
autoînvinovăţire o determină pe protagonistă să nu mai 
gândească limpede. Odată scăpată dintre cei patru pereţi 
ai casei, refuzată şi de iubitul neputincios în faţa 
nenorocirii, Caterina fuge şi se îneacă în Volga. Unul 
dintre oamenii care scot trupul neînsufleţit pe mal nu 
poate să nu exclame: „Dar s-o vedeţi, fraţilor, parcă-i vie. 
Numai la tâmplă are o rană mică şi-o picătură de sânge, 
numai una”. Imaginea aminteşte de picturile prerafaelite 
şi de aceeaşi uimire a unei slujnice în faţa prinţesei 
Mélisande din piesa lui Maurice Maeterlinck, eroină care, 
la fel, iubind tainic şi vinovat, se stinge în tăcere cu toate 
că boală nu i se găseşte, ci doar în dreptul inimii i se 
întrevede o mică rană purpurie.

Un sistem simbolic relativ simplu, dar având trimiteri 
adânci, se consruieşte în ambele piese. În general, 
simbolurile marchează regimul nocturn (dacă ar fi să 
clasificăm după categoriile lui Gilbert Durand). Furtuna 
reprezintă atât răstriştea din sufletul Caterinei, cât şi 
isteria creată de destăinuirea acesteia. De la prezenţa fizică 

a furtunii, căci în text se precizează că zona în care se 
petrece acţiunea este una predispusă unor astfel de 
fenomene naturale, până la amprenta psihică a acesteia, 
atmosfera care se conturează e una apăsătoare şi 
întunecată. În asemenea condiţii, sufletul cast şi inima 
fierbinte au nevoie de a contrabalansa. Tânăra soţie 
Kabanova visează la anii frumoşi ai copilăriei şi, cuprinsă 
de un fior mistic, îşi aminteşte de clipele de solitudine 
petrecute în biserică. Pe acelaşi principiu, al perechilor 
simbolice complementare, se clădesc începutul şi sfârşitul 
Furtunii. Dacă iniţial eroina îşi dorea să zboare, aşadar 
direcţia este ascensională, la final nu vede scăpare decât în 
vâltoarea Volgăi care o atrage obsesiv. Şi imaginaţia 
Larisei e scindată tot între două dimensiuni. La început i 
se pare dureros să fie lipsită de ajutorul financiar, şi e total 
dezinteresată de acest aspect. Când îşi dă seama că lumea 
nu poate fi bună, că valorile în care a crezut ea sunt 
sfărâmate, atitudinea ei se schimbă. Într-un moment de 
tensiune şi nebunie, Larisa exclamă: „Acum în faţa ochilor 
mei sclipeşte arurul şi scânteie briliantele”. Această lumină 
pe care o vede femei dinaintea ei nu e decât amăgitoarea 
chemare a derizoriului, a morţii astfel prevestite. 

Fetele tinere, sărace şi condamnate de rudele lor apar 
des în opera ostrovskiană, dar nu toate îşi găsesc un final 
tragic. Axiuşa din Pădurea într-un moment de declin 
declară şi ea că „Mă plimb prin grădină şi tot trag cu 
ochiul la eleşteu. Mă feresc şi umblu tot pe departe, dar 
mă îmbie măcar să-l privesc; de departe văd cum sclipeşte 
apa printre copaci, - şi deodată mă mână ca o putere 
nestăpânită să mă duc acolo tot într-o fugă şi să mă 
arunc”. Dar Axiuşa şi dragostea ei copilărească sunt 
salvate în cele din urmă. Pădurea este un text clasificat de 
autor chiar drept comedie, un text unde în schimb se 
întrevăd accente dramatice ţi în care unele personaje 
poartă însemnele grotescului. Ca şi în Furtuna, în Lupii şi 
oile sau în câte alte opere, Ostrovski ţese în jurul unei 
femei bătrâne un univers al patimi pentru bani, al 
înşelăciunii, al ipocriziei. Un astfel de univers e similar la 
Ostrovski cu o pădure înaltă, întunecată şi rece. Raisa 
Pavlovna, văduva trecută de cicizeci de ani, se identifică 
averii ei care stă în vechea pădure pe care a moştenit-o. 
Sub masca unei femei caritabile, oneste şi credinciose se 
ascunde tocmai opusul: o bătrână care-şi pierde capul 
pentru un tânăr coruptibil, egoistă şi măcintă de gelozie. 
Iar contrastul dovedit în Raisa Pavlovna o urâţeşte şi mai 
mult. Un truc însă îi salvează pe aceia care nu se pot 
desprinde din umbra austeră a bătrânei doamne şi în acest 
truc constă comicul de situaţie din text. Nepotul Raisei, 
actor de meserie, o şantajează cu un pistol de recuzită, 
smulgându-i o sumă importantă de bani. 

De altfel, dramaturgul aduce personaje actori în poziţii 
cheie în textele sale. Ghenadi Nesciastlisţev e o figură 
luminoasă, dar stranie în Pădurea; el încurcă şi descurcă 
afacerea necurată a mătuşii, fiind şi cel care aduce acţiunea 
spre un final măcar aparent fericit. Joacă teatru, dar în 
adâncul lui este sincer şi, cum îl caracterizează colegul său 
de breaslă, e un idealist. Ghenadi trăieşte într-o lume a lui, 
o lume pe care o visează curată, însă pe care o confruntă 
sau pe care pur şi simplu trebuie să o ascundă în faţa 
celeilalte lumi, reale, a viciului, a nesocotinţei. Trăind în 
mizerie, ca şi Lord Robinson din Fata fără zestre, actorul 
ambulant rezistă de pe o zi pe alta şi şi-a făcut din propria 
viaţă un joc de roluri, o imensă scenă unde e nevoie să 
impresioneze pentru a câştiga publicul de partea lui. 
Fiecare moment din zi e un alt rol, costumul e schimbat, 
replica  trebuie potrivită contextului, privirea trebuie să 
convingă. Ceilalţi sunt fie dominaţi de prezenţa lui, cum se 
întâmplă în Pădurea, fie doar distraţi, cum e cazul în Fata 
fără zestre. Actorii din piesele ostrovskiene sunt, în 
general, indivizi decăzuţi, băutori notorii, măscărici şi 
visători, dar cu toate că lasă impresia a fi personaje 
marginale sunt cei mai detaşaţi de lumea aparenţelor şi cei 
mai liberi. Ei sunt aceia care au găsit soluţia spravieţuirii: 
sunt fericiţi cu puţinul pe care-l au, sunt fericiţi la aplauze 
sau la vederea unui zâmbet pe chipul unei fete. Pentru ei, 
viaţa e o sumedenie de mici fericiri. O situaţie aparte este 
descrisă în Vinovaţii fără vină, dramă care se petrece în 
lumea teatrului unde o actriţă îşi caută fiul care i-a fost 
luat de mic copil. Dincolo de povestea răvăşitoare a Elenei 
Ivanovna, Ostrovski portretizează viaţa actorilor. Din 
magma celor care nu fac altceva decât să se prefacă pentru 
propriul amuzament, dintre invidioşi şi bufoni, dintre 
curtezani şi curtezane fardate răsar şi profiluri demne, 
oameni care se caută şi caută adevărul, oameni care pot 
părea naivi în credinţele lor statornice, dar care se 
dovedesc a înţelege cu mult mai bine esenţa vieţii. Aşa 
sunt Elena Ivanovna şi Grişa, băiatul ei pierdut şi regăsit.

Chiar dacă posteritatea lui Ostrovski a fost oarecum 
nedreptăţită, operele sale au cunoscut şi cunosc adordarea 
regizorală. Pădurea a fost montată la Teatrul Tineretului 
din Piatra Neamţ în 1997 în regia lui Emil Mandric, 
precum şi la Teatrul Naţionl din Iaşi în 2006 în regia lui 
Andrei Dimitrievici Andreev. În 2008 la Festivalul 
I.L.Caragiale a fost prezentă o montare a Furtunii în regia 
lui Lev Erenburg. După Furtuna, compozitorul ceh Leoš 
Janáček a realizat opera Katia Kabanova, care se bucură de 
numeroase montări pe scenele lumii. Absolut notabilă este 
însă ecranizarea lui Eldar Riazanov la Fata fără zestre 
(1984), film care a fost reţinut în paginile cinematografiei 
europene.

Ioana PETCU
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ut pictura poesis

Pun această întrebare M.S. Regele Mihai nu din 
curiozitate ci pentru a lămuri, totuşi, ce s-a întîmplat 
cu colecţia de tablouri aparţinătoare Coroanei 
României. 

Este cunoscut faptul că instituţia Coroanei 
României avea în patrimoniul ei cea mai importantă 
colecţie de tablouri pictate de El Greco.

Inventarul acestor valori a fost întocmit de 
bibliotecarul Casei Regale, Léo Bachelin, într-un 
catalog apărut în 1898. Istoricul de artă Alexandru 
Busuioceanu face lumină în chestiune în studiul său 
intitulat: “Tablourile lui El Greco din colecţia regală a 
României”, analizînd următoarele pînze: “Iisus 
purtînd crucea, Martiriul Sfîntului Mauriciu, Logodna 
Fecioarei şi Don Diego Covarrubias”, toate aflate în 
Castelul Peleş din Sinaia; în Castelul Pelişor (Sinaia) – 
“Iisus luîndu-şi rămas bun de la Maria”, Palatul Regal 
din Bucureşti “Închinarea păstorilor”; Palatul 
Cotroceni “Sfîntul Martin Călare, Martiriul Sf. 
Sebastian şi Sfînta Familie”. 

O singură lucrare de El Greco a fost “dăruită” de 
colecţionarul Nicolae Ionescu-Barbă suveranului Carol 
al –II-lea cînd împlinise zece ani de domnie. Această 
lucrare împreună cu alte 6 tablouri El Greco la care se 
adaugă alte 30 de pînze semnate de mari maeştri 
europeni, proprietate a Coroanei României au părăsit 
ţara odată cu fostul monarh Carol al II-lea.

România a rămas doar cu trei tablouri El Greco în 
patrimoniul ei. Anul 1947 clarifică lucrurile. La 
invitaţia reginei Elisabeta a Marii Britanii (nov. 1947), 
Regele Mihai participă la căsătoria reginei Elisabeta a 
Marii Britanii. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Petru Groza 
i-au permis Regelui Mihai să scoată în Occident tot ce 
dorea, printre care şi tablourile la care facem referinţă.

Liderii comunisti erau convinşi că Regele nu va 
mai reveni în ţară, urmare a înţelegerii între cele trei 
personaje, condiţia fiind cedarea a 41 de tablouri în 
schimbul abidicării, fără scandal, a fostului monarh. 

Sfătuit de Winston Churchill şi alţi demnitari 
britanici, Regele Mihai s-a întors în ţară fără tablouri.
Iată lista tablourilor scoase fraudulos din ţară cu 
acceptul lui Gh. Gheorghiu –Dej şi Petru Groza:
1. “Madonna cu pruncul” de Francesco Raibolini, zis 
Francia (1450-1517)
2. “Apariţia fecioarei” de Raffaelino del Garbo (1466?-
1524)
3. “Adoraţia pruncului Iisus de Antonio Allgeri, zis 
Correggio (1494?-1534)
4. “Răstignirea de Polidoro Caldara da Caravagio 
(1495-1641)
5. “Concert de îngeri” de Domenico Zampieri zis şi 
Domenichino (1581-1641)
6. “Scenă câmpenească” de Giorgio barbarelli, zis şi 
Giorgione (1478-1511)
7. “Sfîntul Ieronim de Tiziao Vecellio (1477-1576)
8. “Sfîntă Treime” de Georges Pencz (1500?-1550)
9. 2 Marine de Salvatore Rosa (1615-1673)
10. 2 Peisaje de Andreea Locatelli (1660-1741)
11. “Gloria Sfintei Fecioare” de Paolo Cagliari zis 
Veronese (1528-1588)
12. “Bunul Samaritean” de Adam Elzheimer (1578-
1620)
13. “Peisaj” de Jean-Heri Roos (1630-1685)
14. “Hristos în faţa lui Pilat” de Hubert Goltzius cel 
Bătrân (sec. al XV-lea)
15. “Portretul unui cavaler spaniol” de Antonis van 
Dashorst Moor, zis Antonio Moro (1517-1576)
16. “Arta inspirată de Amor” de Frans Floris (1520-
1570)
17. “Glorificarea fecioarei” de Frans Franck (1540-1610)
18. “Scenă ţărănească” de Cornelis Molenear (1540-
1589)
19. “Peisaj” de Jan Brueghel (1568-1625)
20. “Portretul unei tinere femei” de Michael Jansz van 
Mierevelt (1567-1641)
21. “Flagelarea” de Anthonis van Dyck (1599-1641)
22. “Schiţă” de Frans Synders (1579-1657)
23. “Apariţia îngerului în faţa ciobanilor şi Cap de 
bătrîn” de Rembrandt van Rijn (1606-1669)
24. “Peisaj” de Willem Heusch (1638-1712)
25. “Peisaj” de Jan van Goyen (1596-1656)
26. “La vînătoare” de Albert Cuyp (1620-1691)
27. “Peisaj” de Meindert Hobbema (1638-1709)
28. Un buchet de Ian van Huysum (1682-1749)
29. “Portretul lui Diego Covarrubias”, “Iisus purtînd 

crucea”, “Iisus luîndu-şi rămas bun de la Maria”, 
“Don Carlos călare”, “Martiriul Sf. Sebastian” de 
Domenikos Theotokopoulos zis El Greco (1541-1614)
30. “Adormirea Fecioarei” de Francisco Zurbaran 
(1598-1664)
31. “Portretul unui general călare” de Diego Rodríguez 
de Silva y Velázquez (1599-1660)
32. “Peisaj” de Claude Gellee, zis şi Le Lorrain (1600-
1682)
33. “Portretul lui Gluk” de Jean Baptiste Greuze (1725-
1805)

Un singur tablou a revenit în ţară restituit de John 
Kreuger, fostul soţ al principesei Irina, fiica Regelui 
Mihai şi anume “Madonna cu pruncul” de Francia.

Este lesne de înţeles cît a pierdut patrimoniul 
cultural român, jaf de proporţii care a fost ascuns 
opiniei publice pînă în anii '70 cînd generalul de 
Securitate Neagu Cozma, fost şef al Direcţiei a III-a de 
Contraspionaj ajunsese la concluzia ciudată că cele 
şase tablouri de El Greco şi celelalte citate mai sus ar fi 
ieşit din ţară odată cu Carol al II-lea în septembrie 
1940, cînd a abdicat. 

În volumul “Fapte din umbră”, Neagu Cozma 
arunca în spatele lui Carol al II-lea jaful făcut, 
implicîndu-l tangenţial şi pe mareşalul Ion Antonescu 
că ar fi aprobat această “operaţiune”. Minciuna a fost 
înghiţită uşor mai ales că opinia publică era sub 
papucul altor personaje ale istoriei.

Diversiunea generalului Neagu Cozma a revenit în 
actualitate în revista “Timpul-7 zile” în 1992 condusă 
de Adrian Riza în care apar o serie de documente care 
risipeau umbrele acestui episod. Este publicat articolul 
“Este Regele Mihai un escroc?” apărut în revista 
americană “Art Auction” sub semnătura lui Eleanor 
Kennely şi Victor Gaetan. 

De asemenea aparea şi o depoziţie a fostului 
prefect al Casei Regale, Jacques M. Vergotti în 23 
aprilie 1985 făcută în justiţia americană, în culise 
ştiindu-se că era şi amant al Reginei-mamă.

Din cele spuse de domnul Vergotti, rezultă clar că 
tablourile Coroanei României au fost înghesuite în 
portbagajele automobilelor cu care plecase suveranul 
în noiembrie 1947. Doar trei tablouri de dimensiuni 
mari nu au putut fi luate – cele trei El Greco – fiind 
abandonate la Bucureşti, astăzi prezente la Muzeul de 
Artă a României. (va urma)

Constantin Tofan - un 
bonom cu harul picturii 

Valentin CIUCĂ

În spaţiul privilegiat al artelor frumoase ieşene, 
apariţia pictorului şi universitarului Constantin Tofan 
a dobândit sensul unei necesare echilibrări între 
diferitele generaţii ale zugravilor de subţire. Cu tact şi 
măsură, de peste un deceniu, gestionează orgolii dar, 
mai ales, evenimente care asociază palpitul tradiţiei, 
cu furibundele gesturi de ieşire din rând. Preşedintele 
breslei noastre are, pe cale naturală, acces la calm şi 
înţelepciune. Asemenea bunului croitor, preşedintele 
mai întâi măsoară de două ori şi  apoi ia decizia să taie 
o dată şi bine. Dreapta lui cumpănire asigură fiecăruia 
libertatea de a fi diferit şi, în acelaşi timp, asemenea 
celorlalţi. Între timp, îşi vede, în linişte de propria sa 
carieră. O carieră muncită, deoarece atunci când o 

singură zi nu se află în faţa şevaletului are impresia că 
a uitat de propria vocaţie.

A fi în anturajul său este o plăcere, cordialitatea 
selectivă permiţându-i uneori să ignore musafiri 
nepoftiţi, retras în propria singurătate artistică. Alte 
ori, el este acela care caută anturajul unor confraţi, 
glumele lui definindu-l ca pe un jovial hâtru şi 
inspirat. Problemele uneori insolubile sunt lăsate la o 
parte şi se refugiază în locul unde poate conversa cu 
himerele. Creaţiile lui se nasc uneori spontan, ca şi 
cum ar lucra a la prima, alteori gestaţia unui nou 
tablou întârzie... În general, prin atelierul său se 
preumblă diferiţi prieteni sau doar amici, dar pereţii 
plini de tablouri arată că artistul îşi vede, permanent, 
de treabă.

Orele de la Facultatea de Arte şi le onorează cu 
precizie matematică, inspecţiile şcolare la fel, 
prezenţele la vernisaje asemenea. Are un fel de 
autodisciplină care-l fereşte de timpi morţi, chiar dacă, 
uneori, mai scapă caii în teritorii proprii creatorilor de 
orice fel. E îndrăgit de confraţi şi atunci când, cu glas 
domol, le spune verde în faţă ceea ce are de spus...

Pictura lui, grafica plac şi neofitului şi obrazelor 
subţiri. Nu este desigur, acesta un păcat. Pe el, pur şi 
simplu, estetica urâtului nu pare a-l interesa. Lucrează 
în ritmul firesc al respiraţiei şi nu simte deloc nevoia 
de a urla. Uneori cred că optează exclusiv, pentru 
şoaptă... La pescuit, trofeele au nevoie de linişte... În 
general, deşi lucrează în tabere în priză directă la 
motiv, în majoritatea timpului elaborează liber de 
constrângerile realului. Are destulă imaginaţie ca să 
inventeze păduri seculare, pâlcuri de mesteceni, 
ochiuri de apă sau constelaţii inexistente. Se comportă 
în general ca un creator care poate picta o viaţă fără să 
părăsească atelierul. Memoria sa afectivă, copilăria în 
universul satului românesc, l-au dotat suficient cu mii 
de fotograme ca să poată reconstitui universul. De aici 
şi impresia că, prin spontană rememorare, secolul 
devine doar o firavă secundă... uneori, astrală.

În taberele de creaţie pe unde a lucrat cred că a 
surprins pe unii confraţi că masivul pictor are un fel 
de graţie a gesturilor şi un firesc cu totul desăvârşit. 
Nici urmă de efort, nici vorbă de inspiraţie şi de 
transpiraţie. La pictorul Constantin Tofan firescul ţine 
deopotrivă de natură, dar şi de cultură.

Un alt element propriu pictorului este cordialitatea. 
Nu scrâşneşte şi nici nu se agită. Disciplina de atelier, 
rigoarea profesională, accesul la o mitologie 
proprietate personală, buna manualitate fac ca opera 
să devină o naştere naturală, unde forcepsul devine un 
instrument inutil. Ca să fii auzit, nu trebuie să urli.  

  Cât priveşte arta compoziţiei, ea derivă din 
marele model al naturii, cu condiţia să poţi pătrunde 
măcar în parte în misterele universului, aşa cum îl 
percepem noi. Tuşele lui fine, trasate cu eleganţă pe 
structura eşafodajului se încarcă de lumină eterică şi 
simbolică. 

Între pictura şi grafica lui Constantin Tofan există o 
firească şi necesară complementaritate, o adiacenţă 
fertilă prin care formele se definesc şi se asociază 
aproape natural. L-am privit în timp ce îşi evaluează 
lucrările. Se comportă firesc şi, de obicei, acceptă că 
efortul de creaţie a avut un rost. S-a mai eliberat de o 
fantasmă am zice, a generat un moment de linişte, 
totul trebuie luat de la capăt... Caruselul vieţii, al 
creaţiei...  

La aniversarea celor 60 de ani, mulţi sau puţini, 
pictorul, Omul, profesorul universitar primeşte din 
partea breslei ieşene, salutul cordial al recunoştinţei şi 
strângerea de mână care confirmă contractele iluzorii 
cu veşnicia... A locui într-o secundă seamănă cu un dar 
divin.  

Aprilie 2012

Majestate, unde sunt 
tablourile?

Traian MOCANU
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poetic autonom”, intră în această modalitate „în 
perimetrul restrâns al poeticităţii absolute”. Întâlnirea 
dintre neautonom şi absolut nu convinge, oricâtă 
receptivitate retorică am dovedi.

Şi „antieminescianul Al. Macedonski” (14, id. urm.), 
„a probat diverse ipostaze ale poeticităţii până să 
acceadă la un eu emancipat”. Să înţelegem despre ce 
eu poetic e vorba: de unul nesupus; mai aproape de 
Breton decât de Valery.

La Arghezi e vorba de „încercare şi tatonare”. Se 
constată „dramatica sforţare a eului poetic de a se 
constitui ca entitate autonomă”. În cazul lui Arghezi, 
eul ar rămâne obscur. „Eul arghezian nu reuşeşte să se 
întrevadă decât uneori, ca o voce infuză, hibridată în 
interstiţiile unei alte voci impersonale ce aparţine 
instanţei metafizice.” De ce trebuie ucisă metafizica 
pentru naşterea eului? Arghezi nu ajunge „la 
autonomia eului poetic” (192), rămâne la 
„inautenticitatea subiectului poetic, antrenat vindicativ 
în aventura existenţială şi gnoseologică” (190).

Nici Blaga nu-şi descoperă eul poetic, spune 
Mincu, amintindu-mi nu ştiu cum de ţăranii 
moromeţieni ai lui Preda care discutau şi ei despre 
căutarea eului, greu de găsit, spre uluirea lor poznaşă. 
Numai că poeticianul semiotician e grav. Situaţia i-o 
impune. Blaga are un eu străin sau artificial. Iată 
argumentul: „Că eul blagian rămâne inautentic o 
dovedeşte faptul că niciunul dintre poeţii postbelici 
neoexpresionişti nu reuşeşte să acceadă realmente la 
un eu poetic constituit.” (15, id. urm.) E ca un fel de 
vină strămoşească, de păcat originar. Dar cum să se 
individualizeze eul expresionist care vrea să fie 
categorial, transindividual, aproape, dacă nu chiar de-
a dreptul identificat cu absolutul, aşa cum s-a constatat 
cu privire la „poetica” (unii o ghilimetează, alţii, ca 
Hugo Friedrich, o ignoră şi refuză) expresionistă.

Cu Ion Barbu se petrece o „bruscă mutaţie 

anticipatoare; eul poetic este retras definitiv ca modùl 
posibil al discursului, fiind substituit de o instanţă 
textuală suverană ce dictează doar acele permutări 
sintactice şi prozodice, incluse în legile interne ale 
textualizării”. Eul autonom, absolut, dictator, 
totalitar… M. Mincu ar trebui să precizeze la ce texte 
poetice se potriveşte ori nu constatarea, pentru că 
poetica lui I. Barbu nu are congruitatea celei a lui 
Mallarmé. Acelaşi Ion Barbu impersonalizase eul 
poetic, configurându-l, aşadar, neautonom. Optzeciştii 
„vor încerca să readucă eul în spaţiul poemului” (16). 
I. Barbu elimină total eul material, înlocuit de o 
instanţă impersonală (278). Căci iată ce se petrece, 
când Mincu îşi rescrie conceptul: „eul poetic 
excedentar este retras definitiv ca modùl posibil al 
discursului, fiind substituit abstract cu o instanţă 
textuală suverană ce dictează doar acele permutări 
sintactice şi prozodice incluse în schemele imanente 
ale textualizării” (276). Eul excedentar e, va să zică, 
blamat. Eul abstract produce poemul abstract, al 
textului abstract, generalizat prin textualizare 
abstractă. Dar textualizarea nu înseamnă şi 
emanciparea eului poetic, prin care se eliberează 
existenţa (sau existentul) şi limbajul. 

Victoria eului poetic e câştigată abia de Bacovia: 
„Cu Bacovia, se înregistrează la noi un eu poetic 
pentru prima dată cu adevărat constituit” (17, id. 
urm.). Faptul memorabil se întâmplă din  perspectivă 
postmodernistă. Aceasta ar însemna „asumarea totală 
a discursului de către instanţa enunţătoare”. Dacă eu e, 
e şi poezie, viaţă şi expresie a poeziei (sau a vieţii 
poeziei). Eul lui Bacovia asumă simultan „existenţa 
scriiturii” şi „scriitura existenţei”.

În rezumat, „etapele reale ale emancipării eului 
poetic la noi sunt trei: Eminescu, Macedonski şi 
Bacovia” (213). Doar la ultimul emanciparea ajunge 

Lirismul, considerat anacronic, ar trebui depăşit, 
dar M. Mincu (O panoramă critică a poeziei româneşti din 
secolul al XX-lea (de la Alexandru Macedonski la Cristian 
Popescu), Ed. Pontica, 2007), antologator a două secole 
de poezie scrisă, „de emancipare dificilă de sechelele 
liricizante” (11), e nehotărât. Eul poetic, liric, este 
recunoscut la Eminescu. Un „eu poetic autentic” are, 
cel dintâi, Eminescu, dar nu întreg Eminescu, ci un 
„Eminescu slăbit ce reuşeşte să se exprime plenar prin 
emisia lirică directă, în versul coparticipativ <Nu 
credeam să-nvăţ a muri vreodată>.” (11-12). Eul poetic 
deopotrivă liric nu mai e autentic la albatrosişti, dar M. 
Mincu nu ia schimbarea ca perimare. Generaţia 
războiului (Gruparea „Albatros”) adoptă „o atitudine 
radicalizată a eului poetic – emancipat de scoriile 
liricoide – cât şi modificarea procedeelor în plan 
discursiv” (35). Receptarea, considerată primordială, 
ar impune creaţiei poetice revenirea la lirism: „o 
reorientare bruscă a receptivităţii”, „către sursele 
lirismului, către emoţie (nu neapărat <estetică>) şi 
sentiment” (39). Iată: o revenire la un lirism 
extraestetic. Sau, poate, cvasi-estetic!

Dacă la E. Negrici aveam trei factori simpli sau 
elementari ai creaţiei poetice: eul, lumea-realitate, 
limbajul, din interacţiunea cărora ieşeau trei structuri 
(modele), fiecare cu mai multe sau mai puţine variante 
(modelări), la M. Mincu subiectul pare a monopoliza 
poeticitatea. Accentul pe subiect (poet, eu poetic) 
deserveşte manipularea decizională a poetologului M. 
Mincu de a investi cu grade de forţă sau slăbiciune pe 
numeroşii poeţi aflaţi în concurenţă. Numai vanitoşii 
şi megalomanii – cred – accentuează eul.

Poetul trebuie mai întâi să existe: „în secolul al XIX-
lea, problema constituirii subiectului poetic devine 
obsesia fundamentală a poeticităţii româneşti” (9). 
Poetul vrea să existe în orice secol ar trăi. Întotdeauna,  
„metamorfozele poeziei reprezintă chiar 
metamorfozele eului poetic” (id.). În căutarea de sine, 
eul avansează de la un eu impersonal (modernist!) la 
unul autonom (din subiect, eul ajunge deopotrivă 
obiect). „Pentru poezia română din secolul al XX-lea 
(tradiţionalistă, modernistă, avangardistă şi 
experimentalistă), eul poetic tinde să devină instanţa 
absolută a discursului, abolind treptat orice mediere.” (10). 
Să remarc numaidecât că autonom ar fi în acest caz 
totalitar! Să notez, apoi, că reducţia este simplistă. Nici 
o instanţă nu e absolută. Totul devine relativ între 
poet, real, verb.

Eul poetic, spune însă Mincu, nu înseamnă poetul, 
rapsodul, creatorul, autorul, emitentul. „Eul poetic 
reprezintă însumarea unor vaste raporturi de 
(in)determinare ce se stabilesc între o instanţă enunţătoare 
antrenată direct în discurs (lucru pus în evidenţă prin 
diverse mărci sau martori textuali) şi obiectul acestui 
discurs care poate fi realul <real> sau realitatea textuală. 
Eul poetic presupune deci un ansamblu de relaţii care 
implică vocea enunţătoare, limbajul şi lumea.” (11, id. 
urm.) Eul, în accepţia lui Mincu, este totalitar.  Dar cât 
este el, M. Mincu decide. Pornind, probabil, de la 
gradul de adecvare dintre eul poetului şi cel al 
criticului. Selecţia este tot subiectivă. Iar criteriul 
esenţial rămâne subiectivitatea. Intuiţia şi impresia 
sunt închipuite în „categorii” poetologice sau, poate, 
ale poeticităţii sale.

Şi-n poezia orală, fără un „eu diferenţiat” (sau 
autonom?), „se poate semnala prezenţa unui subiect 
poetic asumat la persoana întâi”. Cu candoare, Mincu 
ne asigură că eul e totul şi în tot, că şi autorul zis 
anonim, plural, rămâne singular. De fapt, poezia 
accede la întreaga paradigmă pronominală. Prin 
această paradigmă, poezia ajunge la lume şi limbaj. 

Prin eu poetic M. Mincu cred că înţelege, simplu, 
un eu al poetului ca poet cu un anumit statut 
(re)cunoscut. Un „eu poetic autentic” are, am reţinut, 
cel dintâi, Eminescu, dar nu întreg Eminescu, ci 
„Eminescu slăbit ce reuşeşte să se exprime plenar prin 
emisia lirică directă, în versul coparticipativ <Nu 
credeam să-nvăţ a muri vreodată>.” Eul slăbit, 
paradoxal, este eul de forţă poetică. Adică lirică – 
poeticul apare  redus în acest caz la liric. Eul poetic 
este numit şi actant – e vorba de  termenul lui 
Tesnière, de unde recunoştea Todorov a-l fi 
împrumutat: „actantul eminescian îşi asumă 
individual culpa ontologică, transgresând orfismul 
auroral” (12, id. urm.). Întrucât Eminescu nu cântă, el 
exprimă vinovăţia de a fi. Nu ştiu de ce în expresia 
tranzitivă din Odă…, Mincu descoperă „interiorizarea 
viscerală a condiţiei ontologice”. Probabil visceral e o 
metaforă pentru tragic. Eminescu, lipsit de un „eu 
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deplină. La primii doi ea rămâne limitată. Iar la ceilalţi, 
probabil, e deplin carentă.

M. Mincu revine şi insistă că „nici măcar Blaga nu 
va împlini dezideratul constituirii definitive a eului 
poetic” (214). La Blaga află un „eu dilatat în mod 
arbitrar” (238, id. urm.), un „eu dictatorial”, un „eu 
exterior”. Cum poate fi acest eu şi dictatorial, şi 
exterior, e un paradox circumscris doar înţelegerii 
poetologului M. Mincu. Dar nu e vorba doar de atât. 
La Blaga, „eul nu este altceva decât o voinţă abstractă, 
extremă…” (239). Eul acesta „supraindividual şi 
impersonal” este „un simulacru de interiorizare a 
eului” (241). Interiorizarea eului devine, va să zică, 
secretul performării poeticităţii. Nici expresionist 
propriu-zis, ortodox, nu e Blaga, ci unul (re)creator, 
reuşind „blagianizarea expresionismului”, adică un 
„evazionism pur” (243). „Eul nu mai este acela stihial, 
nici anonim şi problematizant, ci aproape unul 
domestic…” (248) Nu e doar aşa. Şi nu doar pentru că 
Blaga a relevat teoretic în Noul stil stihialul, între alte 
categorii ale expresionismului românesc, protocronic 
pe linie folclorică şi religios-ortodoxă.

Bacovia, ca să mă întorc la el, reuşeşte o 
„recuperare a autenticităţii eului” (218), care se 
transcrie, indentificat cu scriitura, mergând „până la 
anihilarea cioraniană a subiectului real” (215).

Dar eurile altor poeţi? Să precizez că nu mulţi 
dintre cei antologaţi şi istoricizaţi îşi au… eul lor 
poetic, variat definibil.

La N. Crainic, eul este liniştit, nu dramatic ca eul 
arghezian. Constat că eul există, dar probabil nu cum 
vrea teoreticianul poeticităţii. Culmea e că N. Crainic 
posedă un subiect autonom (ideal!): poezia lui are 
obiect impur, dar subiect „autonom, degajat de scoriile 
retoricii religioase” (166). Emil Botta este indicat prin 
„incapacitatea de a separa eul teatral de acela poetic” 
(347). Iată un enorm handicap pentru poezia în care 
eul ajunge totul. A. E. Baconski, după o vreme, are 
noroc şi îşi face rost de un eu trebuitor. „Eul poetic 
narcisiac din poezia anterioară s-a estompat, 
metamorfozându-se în substanţa abstractă a textuării 
ce <devorează>, <decapitează> şi <ghilotinează> toate 
semnele ce întemeiază cadrul material-istoric.” (551) E 
vorba de un eu feroce, de-a dreptul asasin şi canibalic. 
Ce să zic? Aşa eu mai zic şi eu.

Nichita Stănescu, după Bacovia, „continuă procesul 
de interogare poetică prin operaţii decise de captare a 
eului, integrate tentativei experimentaliste” (17, id. 
urm.). E nevoie, aşadar, de întrebări, de voinţa crescută 
a prinderii eului care îşi scapă. Dar cui scapă eul, 
captat ca eu care experimentează, pentru că aşa o cere 
contextul, o cer, cu exactitate, ştiinţele? Ca Bacovia, N. 
Stănescu îşi descopere „o instanţă vorbitoare”, care „se 
afirmă nu în discursul încheiat, ci în pulsiunea 
preverbală”. O fi vorba de Necuvinte? Şi de un eu 
vorbind – minune mare – fără verb. Fără orice fel de 
cuvinte. Dar vorbind, într-adevăr, cu Necuvintele. 
Metaforic sau de-a dreptul? Iar teoria poeticităţii a lui 
M. Mincu e precisă sau deplasată (metaforică)? Eul la 
N. Stănescu nu este, însă, eu. E voce. Vocea se identifică 
cu vorbirea poetică (19). Vocea se vorbeşte şi e de 
presupus că simultan se transcrie.

Eul poeţilor din  Gruparea „Albatros” este „viziune 
ironic-sarcastică” (35, id. urm.). Nu vizionar, dar 
viziune. Ce înseamnă asta? Înseamnă: „o atitudine 
radicalizată a eului poetic – emancipat de scoriile 
liricoide – cât şi modificarea procedeelor în plan 
discursiv”. Eul elimină nu doar lirismul, n-ar fi de 
ajuns, el îndepărtează şi liricoidismul, ceea ce modifică 
poeticul şi poezia. Desigur. Ştiam bine ce înseamnă 
depăşirea lirismului în poezie.

Eul poetic „optzecist”? „Se descrie în primul rând 
pe sine ca entitate existenţială sau ca actant scriptural în 
chiar procesul de scriere al propriului text. (…) El se 
implică visceral în acest act al scriiturii, de aceea este 
prezent în text ca <urmă> scripturală pe tot parcursul 
elaborării acestuia.” (44) E eul textualizat: „o 
participare cutremurată a emitentului de text care nu 
se confundă cu un simplu grefier” (46). Dar nu ne 
spusese Mincu odată că eul nu e emitent? Eul 
textualizat nu este un eu abstractizat, ci mult mai viu, 
pentru că „trăirea nu dispare, ci dimpotrivă, se înteţeşte” 
(47). Sigur, eul trăieşte şi pentru viaţă şi pentru scris. 
De aceea trăieşte mai puternic, dublează capacitatea de 
trăire.

Şi „la Mircea Ivănescu decelăm o întoarcere către 
subiect, ca o cale de reinteriorizare a discursului” (64). 
Convertirea la eul cât mai adânc ajunge pariul şi rostul 
acestei religii poeticiste. Şi George Almosnino scrie cu 
(sau dintr-un?, nu ştiu să spun astfel încât să nu-l 
răstălmăcesc pe autor) „eu abisal”.  Dar unde sunt 
celelalte zeci de euri poetice? Există ele sau nu?

De jur împrejurul eului poetic
Marian Victor BUCIU

jurnal cu scriitori



adevărul adevărat.// Din cînd în cînd, în clipele de răgaz/ 
Pregăteam pentru îngeri răşină de brazi.// Aceste păcate le 
am în vedere,/ Îmi curge culoare de floare-n artere.// Şi un 
alt păcat sînt gata să-l mărturisesc:/ Nici n-am vrut să 
urăsc şi nici să bîrfesc.// Am notat cu migală, cu răbdare, 
cu chin/ Totul, da, totul; implacabil destin...”

Emilian Marcu este adeptul stărilor armonice, 
unde lumina se strecoară misterios, dar cu prestanţă 
divinatorie. În poemele sale putem asculta „foşnetul 
mătăsii din manuscrise”, ascultăm „sunete calde în 
alambicul de piatră” sau citim „marea epopee de 
iarbă”. Adept al vizionarismului neoromantic, poetul 
crede în binefacerile lumii spirituale, precum Comisul 
Ioniţă din sadovenianul Han al Ancuţei în fantasmele 
sale: „O, iată, în insula noastră, într-o mistică stare/ 
Îngerul umblă, pe aripi, cu manuscrise de sare:/ Pe rând, la 
nouri le ridică şi chiar mai departe/ Măsurând visul cu 
gravitaţie.// Şarpele Phylon din desişuri de arată / Când 
lumină când otravă săgeată.// Cu privirile îl ridică, dintre 
lauri, până la cer;/ Cu îngerul se îngemănează şi pier.// 
Adevărul, uşor, ca visul în decantare / Abia de percepe 
această ciudată îngemănare.// Şi piatra, şi piatra, filosofală 
închipuire / În sine zideşte manuscrisele spre nemurire.// 
O, cu Grădinarul iată, în mistica lume / Îngerul umblă cu 
un manuscris fără de nume.// Ochii mei să citească nu pot, 
în aceste deluvii:/ Şarpele Phylon cată-n înalturi heruvii.// 
Din desişurile acestor cuvinte ni se arată / când lumină, 
când otrăvită săgeată // Adevărul, uşor, precum visul în 
decantare / poartă-n înalturi umbra Grădinarului numai 
sare”.

Nici un comentator al fenomenului poetic de azi 
nu poate face abstracţie de cel puţin trei cărţi semnate 
de Emilian Marcu, care au îmbogăţit peisajul liric 
românesc: Lecţie pe Ostrov (1995), Muzeu de sate (2001) 
şi Arta grădinarului (2011). La acestea să adăugăm prea 
puţin circulata carte, poate din cauza tirajului 
confidenţial, Atlet moldav (Ed. Augusta, 2004), în care 
figura marelui Ştefan al Moldovei, reper istoric de 
nezdruncinat, e dominantă.

Sunt cărţi scrise de un autor născut pentru poezie, 
trăitor într-un timp anume, manifestându-se artistic 
într-o limbă anume, mirabila limbă română. Cărţi ce 
ne îndeamnă să repunem pe tapet, chiar în această 
scurtă notă de editor, patriotismul poetului adevărat, 
cu sensibilitate neclintită de vatră, mamă, limbă, un 
concept considerat astăzi vetust de către adepţii 
postmodernismului cu orice preţ. Cine ascultă licărul 
limbii vechi din Lecţie pe Ostrov de Emilian Marcu, 
această iniţiere în singurătate, într-un început de lume 
şi viaţă, făcând loc perechii primordiale, şarpelui 
Phylon sau străvechilor şi diafanelor incunabule ale 
iubirii, are nebănuite încântări estetice. Osmoza dintre 
sacru şi profan, precum şi selenarismul de iz 
neoromantic le vom întâlni şi în Arta grădinarului, altă 
iniţiere în atingerea karmei, pornită de la vechea zisă 
voltairiană „cultuvez votre jardin”.

Emilian Marcu îşi caută continuu şi găseşte 
„mormânt în metaforă” („Necercetată moartea mă 
prinde-n clipa rară/ Când greierii dau buzna în trupurile 
reci”) într-o superbă carte despre sat şi despre 
veşniciile lui (Muzeu de sate, 2011). O carte tragică prin 
realismul său, care cuprinde în viziune nu doar satul 
românesc, ci lumea rurală în degradare şi declin, 
Muzeu de sate este o pledoarie morală pentru 
menţinerea valorilor, a tainelor care ne reprezintă, a 
„cântecului astral”, a „sentimentelor magice”. Poetul 
ne apare şi aici ca apostol al imnologiei peremptorii şi 
al tradiţionalismului declarat, totul prezentat într-o 
ideaţie proaspătă şi metaforă percutantă, care-l 
personalizează.

Departe de a aduna întreaga creaţie lirică a lui 
Emilian Marcu, antologia Sfera de apă, care dă seama 
despre lucrarea lirică a unui poet blestemat, acaparat 
întru totul de poezie, se încheie în forţă, cu Cartea celor 
optzeci şi opt de taine şi cu un regal intitulat Ultimele 
sonete de dragoste din mileniul II, această ultimă 
secvenţă plasându-l pe poet în galeria marilor 
sonetişti ai noştri (Codreanu, Macedonski, 
Voiculescu).

Într-o perioadă a confuziei de valori, a 
exhibiţionismului, în care, şi în literatură, destule 
personalităţi atinse de vedetism sunt ridicate pe 
piedestale, Emilian Marcu, cel ales de poezie, preferă 
discreţia, singurătatea, profunzimea.

Poet metafizic, venit pe linia de aur a poeziei 
moldave, Emilian Marcu se înfăţişează în Sfera de apă, 
princiara antologie de autor ce apare acum în colecţia 
Ediţii critice a Editurii „Princeps Edit”, în hainele 
sărbătoreşti ale viziunilor sale lirice fiinţiale, viziuni 
neviciate de noile steme şi episteme ale 
experimentalismului de atâtea ori facil şi teribilist. La 
bună lectură!
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Omul, în toată viaţa lui pământeană, are mai mulţi 
învăţători, mai mulţi sfătuitori, mergând pe principiul 
că mereu învaţă şi că, cu cât ştii mai mult, cu atâta îţi 
dai seama că nu ştii nimic, pentru a-şi putea croi 
drumul cât mai drept şi mai ales cât mai curat. 

Eu de-a lungul vremii,  am avut parte de trei 
învăţători, de trei iniţiaţi, de la care am reuşit să învăţ 
câte ceva, să dibuiesc drumul, calea de aur, calea cea 
dreaptă spre stele. Am învăţat de la cei trei învăţători, 
asemănători cu cei trei magi care vesteau naşterea lui 
Iisus, am învăţat ceea ce trebuia să fac în viaţă. 
Sfaturile lor nu au fost totdeauna directe, aşa cum este 
în buchia cărţii, ci de cele mai multe ori doar sugerate 
şi, pe cât posibil intuite de mine.

Cel dintâi dintre învăţătorii mei, un iniţiat în 
sufletul uman, şi în mod special în sufletul candid şi 
inocent al copilului, purta numele de Ioan Botezatu 
(aproape Ioan Botezătorul). De la el am învăţat un 
lucru fundamental pentru viaţă, pentru a putea să 
răzbeşti şi să te împlineşti ca om: răbdarea. A fost 
prima lecţie din mesajul ce urma să-l primesc, prima 
lecţie pe care trebuia să mi-o însuşesc şi pe care, spre 
bucuria mea, mi-am însuşit-o. El însuşi a avut de 
suportat, cu asupra de măsură, din această lecţie de 
viaţă. În tinereţea sa de tânăr învăţător a intrat, de 
voie de nevoie, sau poate chiar din convingere, în 
politică. Poate că nu a ales politica pe care, viitorul să 
o aprecieze dar era opţiunea lui. A fost şef de cuib 
legionar în comuna Heleşteni şi apoi, prin meritele 
sale de foarte bun învăţător a ajuns inspector şcolar – 
şef de plasă. După ce vremurile s-au schimbat a 
revenit la elevii lui, la catedră până prin 1947- 1948, 
când a fost arestat până în 1956 când, după punerea în 
libertate, a fost lăsat să se ocupe iar de ceea ce îi plăcea 
cel mai mult, de ce iubea cu o anume disperare, de 
copii din sat, începând cu cei din clasa întâi. Am avut 
şansa dă fiu elevul lui în acea scurtă perioadă de 
libertate a sa. Nu vorbea niciodată despre ceea ce 
pătimise dar, am învăţat din tăcerea lui să am răbdare. 
Am învăţat să nu solicit să mi se recunoască meritele, 
realizările, împlinirile. Dacă va fi să fie şi le voi merita, 
ele vor veni. Această bună lecţie a răbdării am învăţat-
o temeinic pentru că urma să am mare nevoie de ea pe 
parcursul timpului. Şi eu ca şi Învăţătorul meu Ioan 
Botezatu, am avut parte de lungi aşteptări, am avut 
avut mereu răbdare.

De la al doilea învăţător, pe numele său Ioan 
Moraru, iată că tot un Ioan mi-a modelat primii paşi în 
viaţă, am reţinut o zicere a sa: „Timp este prea avem”. 
Nu am ştiut de la început la ce se referă această 
eternitate la care făcea apel mereu acest Învăţat am 
meu. Şi el, acest Iniţiat, mi-a demonstrat chiar prin 
propria-i existenţă aceasta. A plecat dintre cei vii cu 
câteva zile, 2-3, înainte de a împlini o sută de ani. Tot 
un iniţiat în sufletul copiilor, un adevărat cioplitor de 
suflete a fost şi el  toată viaţa. Pentru aceasta pot 
depune mărturie multele, foarte multele generaţii de 
elevi pe care, cu o răbdare providenţială, i-a ajutat să 
descifreze buchea literelor, să le contureze în scris şi 
să socotească, întâi un măr plus un măr şi tot aşa până 
la marea numărătoare, a anilor sau, de ce nu? poate a 
stelelor. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns şi eu să 
percep că timp este prea avem. Învăţasem de la primul 
meu învăţător răbdarea şi de la cel de al doilea 
dimensiunea răbdării. Fără să ştie, cei doi învăţători ai 
mei se completau reciproc, asemenea unui şir infinit. 
Învăţasem răbarea de a aştepta în acest timp pe care îl 
aveam, răbdarea să se împlinească la timp ceea ce am 
crezut că merit și poate că meritam. Nu a sosit mai 
nimic la vreme     (caut vreme, nu e vreme, în dulcele 
grai arghezian), sau uneori poate nu a sosit deloc. Şi 
totuşi! Ştiu: timp este prea avem, dar şi răbdare din 
belşug. Şi l-am ascultat pe învăţătorul meu Ioan 
Moraru. Asta am învăţat de la cei doi Învăţători, de la 
cei doi Iniţiaţi în arta vieţii, în arta de a trăi. Şi din cele 
două lucruri am învăţat: Încrederea. Aceasta era de 
fapt lecţia cea mare a vieţii: încrederea şi răbdarea. 

De la al treilea Învăţător, de această dată chiar un 
iniţiat în adevăratul şi profundul sens al cuvântului, 
am învăţat să sintetizez ceea ce îmi transmiseseră 
ceilalţi doi invăţători. Un autograf pe o carte a devenit 
mai mult decât o lecţie de viaţă, a devenit o lecţie de 
existenţă umană.

Prin anii 1972-1973, anul nu este în vreun fel 
menţionat, am primit un autograf de la unul dintre cei 
mai mari prozatori, dramaturgi şi eseişti români: 
Dumitru Radu Popescu, pe romanul de o dureroasă 

actualitate, romanul „Cei doi din dreptul Ţebei”. Nu mă 
cunoştea, cum nu m-a cunoscut nici mult mai târziu 
când devenise, cu sau fără voia sa, preşedintele 
Uniunii Scriitorilor din România.  Ne-am cunoscut 
mult după, abia în 1998, când ceva cu totul special mi-
a oferit această şansă pe care mi-o doream. O lansare 
de carte comună, la Iaşi.

Mi-a scris atunci, în anii tinereţii mele, pe acel 
roman următoarele: „Ce vrei, să vrei cu ură”. Nu am 
înţeles atunci, în acel tumult al trăirii, foarte bine 
sensul real al spuselor celui de-al treilea Iniţiat: 
Dumitru Radu Popescu.

 Cu timpul, cele trei noţiuni aflate de la trei iniţiaţi: 
răbdare, încredere şi voinţă, mi-au devenit suport de 
existenţă.  Erau cele trei lecţii care îmi modelaseră 
viaţa. Cele trei graţii pe care copilul, şi apoi omul 
matur care am devenit, le poartă, nu ca pe o povară ci, 
mai degrabă ca o binefacere. 

Târziu am înţeles că fiecare dintre noi este un 
Ucenic, la...clasici, un iniţiat, dacă ştie să-şi urmărească 
atent traiectoria curcubeului vieţii. La un capăt al 
acestui curcubeu se află încrederea, la celălalt capăt al 
său este răbdarea, iar bolta sa, acel uriaş arc voltaic, 
este voinţa. 

Am considerat că este obligaţia dar şi bucuria mea 
de a vorbi desprecei trei Iniţiaţi cu care mi-am 
intersectat viaţa şi cărora trebuie să le mulţumesc. 
Poate că ar fi trebuit să o fac mai demult, atunci când 
primii doi mai erau printre noi dar...

Trei Învăţători, asemenea celor trei Magi, 
asemenea Ursitoarelor, (trei moire) , trebuie să ştii să-ţi 
apropii de suflet, să poţi înota în apa timpului întru 
devenire, întru formarea ca Om. De la cei trei 
Invăţători ai mei  am ştiut să-mi conturez drumul în 
viaţă, să-mi croiesc şi să-mi urmez destinul. 

Este mult, este puţin? Cine poate şti?

Ceea ce-l diferenţiază pe Emilian Marcu de 
majoritatea poeţilor optzecişti sunt legăturile sale, 
aproape indisolubile, cu sfânta armonie clasică. 
Meditaţiile, reveriile, jocul eufoniilor, textuarea clasică 
şi muzicalizată, patosul iniţiatic impun un autentic 
poet neoromantic, un acribios constructor care-şi 
concepe fiecare carte ca pe o importantă piatră pentru 
templul său liric.

Născut la 28 septembrie 1950 într-o localitate de 
mare rezonanţă lirică, Heleşteni, localitate aflată la 
intersecţia drumurilor dintre Paşcani, Tg. Frumos şi 
Mirceşti, la 12 km de Paşcani (unde s-a născut Mihail 
Sadoveanu), la 12 km de Tg. Frumos (unde s-a născut 
Garabet Ibrăileanu) şi la 12 km de Mirceşti (unde şi-a 
scris opera Vasile Alecsandri), Emilian Marcu avea să 
urmeze cursurile liceului din Târgu Frumos şi 
cursurile Institutului de Biblioteconomie din 
Bucureşti, după care îl aflăm, din 1973, bibliotecar la 
Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi.

De o uimitoare seriozitate şi consecvenţă cu sine în 
urmarea vocaţiei literare, a harului ce i-a fost dat, 
poetul ieşean a publicat, de la debutul editorial din 
1974 (Nunta în sâmbure, Ed. „Junimea”) şi până acum 
douăzeci de cărţi de poezie şi o trilogie romanescă, 
Suburbii municipale. Despre poezia sa au scris multe 
condeie critice, între care Şt. Augustin Doinaş, Al. 
Piru, Laurenţiu Ulici, Adrian Dinu Rachieru, Ioan 
Holban, Mihai Cimpoi, Cristian Livescu, Tudor 
Ghideanu, Liviu Leonte, Ion Rotaru. După Cristian 
Livescu, de exemplu, Emilian Marcu argumentează 
liric „existenţa comunicării secrete, de ordin ezoteric, 
între cele trei dimensiuni: sideral, vegetal şi imaginar-
oniric”, Mihai Cimpoi îl defineşte ca pe un atlet 
moldav care îşi propune călătorii iniţiatice, 
euharistice, tămăduitor-eliberatoare, Nicolae Motoc 
remarcă „metaforele vii, impregnate de un lirism 
secret, greu de definit”, iar Ion Rotaru vede în Emilian 
Marcu un poet care „se opune zăpăcelilor de tot felul 
din poezia de azi, cu o energie şi o prospeţime 
expresivă, absolut proprie, originală în cel mai înalt 
grad”. Sunt consideraţii care onorează lucrarea lirică a 
acestui neoromantic român ce şi-a înălţat în 
singurătate şi discreţie, cu vocaţie de apostol, propriul 
templu liric. De altfel, o confesiune lirică intitulată 
Testament dezvăluie destinul său orfic: „N-am cunoscut 
nici tristeţe, nici jale,/ Ci doar parfumul dimineţii regale.// 
O ciudată bizarerie, un lux nesperat/ Toate acestea sînt 
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Reflux

Un pod de frânghii leagă emisfere
eclipsa ochiului întreg să plângă
mormântul orb. O lacrimă nătângă
măsoară fuga de real şi cere

oglinda naşterii trecând pe lângă
fecioara goală. Râul  din tăcere
îi şlefuia prin ceruri efemere
aerostate forme. Îndelungă

plutirea fu. A văzului teroare
limbajele ţărânii adormite
înoată iar. Greşita depărtare

pe vârful cel mai  nalt între orbite
ca speriata Mamă îmi tresare
Lolita în lumini rafaelite.

Piersic şi Dumnezeu

Poezia nu poate fi confiscată de vîrsta tinereţii. Chiar 
dacă poetul se naşte cu această sensibilitate aparte, luarea ei 
în seamă nu se face întotdeauna în momentul în care 
cuvîntul se oferă lecturii în firescul vieţii de zi cu zi. Uneori 
poezia dospeşte în cel asuprit de întîmplările vieţii. Ea 
există, dar nimeni nu o bagă în seamă. Poezia lucrează de 
una singură printre gîndurile celui care îi amînă naşterea 
sau i-o oferă doar în singurătatea autorului. O poezie 
rămasă în această fază nu poate fi adevărată poezie, chiar şi 
numai pentru că este văduvită de confruntarea cu 
aproapele, de şansa de a fi spusă pentru a fi înţeleasă. 

Un poet care iese în public are constituţia psihică a 
gladiatorului. Deliberat acceptă lupta în arenă, fără a ţine 
cont de riscul imens pe care şi-l asumă atunci când îşi lasă 
cuvintele să fie judecate de hulpavii devoratori. 

Simplul fapt al deferirii poeziei publicului cititor, poate 
fi considerat un pas înainte, un mare pas făcut înspre 
înstrăinarea poeziei din curţile autorului. Atunci poetul 
devine autor, iar autorul este pus la zidul judecăţii, pentru 
a fi luat în seamă. Din acel moment, vorbeşte doar cartea de 
poezie, în timp ce autorul acesteia este înlănţuit de 
percepţia pe care poate să o aibă poezia sa, fără însă ca 
această judecată imediată să fie şi „Judecata de Apoi a 
poeţilor”. 

Florentin Dumitrache şi-a ratat vocaţia poetului 
damnat, chiar dacă în poezia sa se simte miros de candelă, 
chiar dacă încă mai sunt vizibile urmele de genunchi 
sîngerînzi de atîta milostivire pusă între silabele cuvîntului 
desluşit.

Nu a vrut să dea piept cu cititorul de poezie la vîrsta 
când tinereţea i-ar fi putut fi aliat într-ale răzvrătirilor. A 
preferat să lase ţăranul din el să ajungă la oraş, să 
descopere mirajul florilor de tei, miracolul liftului, rigoarea 
şcolilor înalte pe care le-a absolvit, fără a se îndepărta de 
povestea literaturii române de la origini înspre timpurile 
sale. A devenit profesor de limba şi literatura română, a 
predat această materie înspre care acum se îndreaptă să-i 
fie el însuşi oră de predare la clasă. Mai mult, o mare parte 
din viaţă şi-a dedicat-o, mai apoi, reconstrucţiei unui sistem 
care, nici măcar astăzi, nu a reuşit să depăşească reforma 
lui Spiru Haret. Poezia, în tot acest timp, a rămas doar 
pentru el şi un cerc restrîns de prieteni. Un fel de refugiu, 
de Sălaş Negru, de gest pe care doar procesiunile mistice îl 
mai puteau conţine.

Eliberarea de obsesia datoriei i-a permis, mai apoi, să 
rămînă singur cu poezia sa. O primă întîlnire în doi. Secretă 
şi fără nici un alt angajament. Aproape ca doi străini s-au 
privit, pentru ca mai apoi să-şi recunoască sensibilitatea şi 
temerile. Era o poezie scoasă pentru prima oară la aer. 
Delicată, anemică chiar, lipsită de vlagă în pagina de 
manuscris. Au urmat revenirile, recompunerile, ajustările, 
rescrierea sau salvările unor reuşite peste care ignorarea ar 
fi putut să pună stăpînire definitivă.

Cînd colegii săi de generaţie îşi ocupau timpul, devenit 
în totalitate liber, cu plimbarea nepoţilor prin parc, 
Florentin Dumitrache nu a ezitat să-şi scoată poezia afară, 
la început legată de lesa timidităţii, ce-l înlănţuise o viaţă de 
om, pentru ca mai apoi să o lase liberă, să-i meargă alături, 
să încerce să spună lumii şi altceva, mult mai profund, mult 
mai sensibil, mult mai pe înţelesul sufletului şi al veşniciei. 
Florentin Dumitrache debutează editorial, în 2011, la 
Editura Timpul, cu volumul Calul alb pentru ca în acelaşi 
an, la aceeaşi editură, să-i apară de volumul de poezii 
Ninsoarea tâmplelor. Începutul anului 2012 îl găseşte pe 
Florentin Dumitrache la lansarea celei de-a treia cărţi de 
poeme, Iluminări tăcute, apărută la editura scriitorului 
Cassian Maria Spiridon. 

Această „mitraliere” cu volume de poezii ar putea trăda 
fie o grabă dominată de precipitarea autorului de a oferi 
cititorului ceea ce nu a reuşit să-i ofere atîtea zeci de ani, fie 
o încercare de recompunere a identităţii sale în rîndul 
poeţilor care trăiesc pentru a se lua în seamă, pentru a-şi 
face cunoscut acest blestem de a fi neliniştiţi, chiar şi în 
condiţiile tihnei pe care vîrsta este în măsură să ţi-o acorde. 
Poezia lui Florentin Dumitrache este un sinceră, directă, 
colocvială. Este o invitaţie la retrospectivă, la meditaţie, 
chiar dacă nu se lasă prins de somnolenţa duioasă a 
versului clasic, reuşind să bruscheze realitatea cu accente 
surprinzătoare de poezie vie. „Te simt în depărtare / Ca un 
ecou pierdut / Iar glasul tău cel tandru / Visare s-a făcut 
// Uitarea îmi e trează / Şi bate în poartă iar, / Gândind că 
amintirea / E scrisul pe un zar.” (Zadarnic – Calul alb) 
Florentin Dumitrache nu ezită să reia toate temele pe care 
le-a sărit din biografia poeziei sale, ignorînd timpul, 
provocînd chiar falii serioase între timpul prezent al poeziei 
şi timpul real în care scrie. Este pus în situaţia acelui atlet 
care continuă să-şi facă turele sale de teren, chiar dacă 
concursul s-a terminat de mult. „Am plecat în larg / ţărmu-
l vedeam în zare / o linie depărtată, / până la nevedere // 
Eram fericit de largul necuprins ,/ peste care eram stăpân, 
/ aşa credeam, că sunt stăpân,/  liniştea deplină însă mă 
cuprindea, / mă stăpânea ea pe mine, / îmi era dor de tine, 
/ de ţărmul meu.” (Am plecat în larg – Calul Alb). Cu 

fiecare volum de poezie scos de sub tipar, este adevărat într-
un ritm surprinzător, Florentin Dumitrache reuşeşte să 
comprime timpul, să realizeze vizibile salturi calitative, 
oferind poeziei şansa debarasării de reflexele inevitabile 
unor stîngăcii şi capcane ale începuturilor. Astfel poezia din 
volumul Iluminări tăcute capătă substanţă, profunzime, 
simplificîndu-şi mesajul spre forme lucrate. „Alerg, alerg 
neîntrerupt, / pe un drum neştiut, / mânat din spate /  de 
gândul că voi afla cândva / încotro mă îndrept. // Alerg, 
alerg neîntrerupt, / spre locul din care / întoarcerea nu 
există, / există doar locul / spre care // mă îndrept de o 
viaţă.” (Alerg – Iluminări tăcute) sau „Nu ştiu dacă pot / 
să-mi strig numele / în pustietatea aceasta. / Nu ştiu dacă / 
mă vei auzi / din depărtarea existentă, / Nu ştiu când / vei 
auzi / ecoul strigătului meu, / Ştiu doar că / undeva exişti 
/ Ştiu doar că / eşti încă ascunsă / în sufletul meu. (Nu 
ştiu…) sunt doar câteva decupaje din lirica acestui autor, 
care încearcă şi izbuteşte să ia în seamă poezia.

Florentin Dumitrache reuşeşte, surprinzător, să cîştige 
un timp realmente contabilizat în aparenţă ca fiind pierdut 
pentru destinul său poetic. Iluminări tăcute se constituie 
astfel într-o serioasă pledoarie în favoarea acestui destin, de 
care poetul ajuns la vîrsta limpezirii discursului liric, 
concentrat astăzi în formulele lapidare ale înţelepciunii, ne 
surprinde plăcut. Iată cum se arată spre noi speranţa din 
poezia lui Florentin Dumitrache: „Sper că într-o zi / vei 
putea înţelege / trăirea din sufletul meu, / zbor de dor 
înaripat / spre inima ta. // Îmi văd speranţa licărind, / 
flacără arzândă / peste tot unde eşti. // Te cheamă pustiul 
din mine, / Strigare de dor şi dorinţă, / în noaptea târzie 
din noi. // Sper că într-o zi / nu va fi prea târziu” 
(Speranţă). 

Destinul său poetic se poate construi durabil pe această 
speranţă.

Teoretic, "RomâniaFilm" este menită să deservească 
exclusiv interesul public într-o zonă importantă a 
culturii - cinematografia. Tocmai de aceea, prin lege i-a 
fost conferit statutul de ”regie autonomă”, iar drept 
obiect de activitate i s-a fixat ”distribuirea şi exploatarea 
filmelor româneşti şi străine în cinematografele din 
ţară”. Dacă e să aducem în discuţie situaţia recentă a 
sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, precum 
şi a terenurilor aferente, nu putem să nu remarcăm o 
serie întreagă de dificultăţi ce caracterizează domeniul 
amintit. Cu obloanele lăsate ani în şir, unele 
cinematografe au adus doar pierderi, chiar dacă mai 
multe filme româneşti au obţinut importante distincţii 
în cadrul unor prestigioase festivaluri. În paranteză fie 
spus, aceasta a constituit o cale serioasă de îmbunătăţire 
a imaginii României în lume... Nu putem să nu 
observăm că soluţia trecerii ”averii” RADEF la  
autorităţile administratiei publice locale nu s-a dovedit 
defel a fi una care să rezolve dificultăţile domeniului.

Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a 
Filmelor "RomâniaFilm" (RADEF) mai desfăşoară astăzi 
proiecţie de film în doar cca 40 de cinematografe şi 
grădini de spectacol. Potrivit datelor Ministerului 
Culturii, în această activitate sunt implicaţi direct undeva 
sub 200 de salariaţi. Asta nu înseamnă că în discuţie nu e 
vorba de un patrimoniu impresionant, doar că acesta – cel 
puţin la momentul când a demarat transferul unor 
cinematografe către consiliile locale (în baza Legii nr. 
303/2008) – era total străin de ceea ce s-ar putea denumi 
administrare eficientă. Datele aceluiaşi for ne arată că din 
cele 279 de cinematografe şi grădini de spectacol 
cinematografic, nu mai puţin de 93 sunt închise de un 
lung şir de ani. Faptul că nu funcţionează nu înseamnă 
numai că nu se aduc venituri, dar şi că se amplifică 
păgubos costurile. Explicaţia e simplă: chiar şi cu 
obloanele trase, cheltuielile cu impozite pe clădiri şi 
terenuri, întreţinerea, paza etc. sunt obligatorii. 

Apoi, în cazul a cca 150 de asemenea unităţi, situaţia 
juridică rămâne cât se poate de neclară. Pe de o parte, este 
vorba de revendicările foştilor proprietari sau ale 
urmaşilor acestora, iar pe de alta, mai mulţi chiriaşi (34) 
au solicitat cumpărarea unor clădiri, cu terenul aferent, 
conform legislaţiei incidente în domeniul vânzării 
activelor aparţinând regiilor autonome. Soluţia trecerii 
patrimoniului RADEF Bucureşti la autorităţile 
administraţiei publice locale nu s-a dovedit a fi una care 
să rezolve dificultăţile domeniului. Nu a contat că legea 
sus-amintită stipula că respectivele autorităţi ”sunt 
obligate să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 
ani, cu periodicitatea necesară, difuzarea de film 
cinematografic”. O altă prevedere obliga consiliile locale 
ca ”în termen de maximum 4 ani să asigure prin 
investiţiile necesare reabilitarea, dotarea şi modernizarea 
sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic preluate”. 
Aparent, totul părea ”garantat”, pentru că se instituia şi o 
”sabie a lui Damocles” deasupra capetelor celor ce nu ar 
fi dus la îndeplinire legea: ”In cazul în care se constată 
nerespectarea de către reprezentanţii autorităţilor 
administraţiei publice locale a obligaţiilor ce le revin (...), 
Ministerul Culturii va iniţia procedurile necesare pentru 

trecerea respectivelor imobile din domeniul public local 
în domeniul privat al statului”. Şi totuşi, s-a constatat că 
ceea ce nu trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Transferul 
amintit s-a soldat tot cu săli şi grădini de spectacol în care 
încă nu are loc proiecţie, chiar dacă acestea au fost 
predate în stare de funcţionare de către “RomâniaFilm”. 
Faptul că în calitate de stat membru al UE suntem obligaţi 
ca, în domeniul cinematografiei, să punem la dispoziţia 
producătorilor de film european săli reabilitate şi 
proiecţie de film digitalizată, a determinat recent, din 
partea Executivului, o nouă intervenţie. P r. 
47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor 
săli şi grădini de spectacol cinematografic a fost 
(re)stabilită apartenenţa cinematografelor şi a imobilelor 
RADEF la domeniul privat al statului. Concret, avem de-a 
face de astăzi cu trecerea cinematografelor negrevate de 
sarcini (33) în proprietatea publică a statului şi în 
administrarea "RomâniaFilm". Se dă astfel alcătuire, la 
propriu, a ceea ce poate fi numit drept ”reţea naţională de 
cinematografe de uz şi interes public”, în concordanţă cu 
misiunea şi scopul RADEF. Ceea ce rămâne de făcut 
pentru a aduce şi performanţa aici ţine de sfera 
managerială. Tocmai din acest motiv, Ministerul Culturii 
a iniţiat actualizarea atribuţiilor Regiei, prin raportare la 
patrimoniul reţelei amintite, precum şi adaptarea 
organizării acesteia la noile reglementări privind 
managementul în contextul guvernanţei corporative a 
întreprinderilor publice. Dar, examenul dur, de care 
depinde succesul, rămâne cel la materia financiară. 
Asigurarea investiţiilor pentru amenajarea şi digitalizarea 
cinematografelor (o singură instalaţie de proiecţie 
digitalizată costă, în medie, circa 200.000 euro), dar şi 
plăţile pentru realizarea reevaluării imobilelor, 
cadastrarea şi intabularea acestora, reclamă resurse 
considerabile. Prezumând că alocaţiile din fonduri 
publice nu vor cunoaşte amploare deosebită faţă de 
perioada trecută, se miza la un moment dat pe o 
redistribuire în favoarea RADEF a sumelor rezultate din 
închirierea bunurilor. Numai că, întocmai ca şi norma 
veche, cea nouă, care face obiectul iniţiativei sus-amintite, 
ia în calcul, la acest capitol (venituri din chirii), una şi 
aceeaşi formulă de împărţire: (doar) fifty-fifty cu bugetul 
statului.

rin OUG n

Cinematografia şi stafia falimentului
Ionel BOSTAN
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jurnal cu scriitori

Emanuela ILIE

Adrian G. Romila nu 
este, din păcate, unul dintre 
răsfăţaţii topurilor grăbite 
în a fixa poziţiile criticilor, 
istoricilor şi chiar ale 
cronicarilor literari. De 
vină, în cazul său 
particular, este mai întâi 
discreţia aproape 
impardonabilă în această 
veritabilă arenă a leilor care 
este, finalmente, lumea 
noastră culturală. Apoi 
reţinerea sa în a se ralia 
hotărâtor unuia dintre 
puţinele cercuri/ grupuri 
de interese care stabilesc 
direct ori influenţează,  într-o formă sau alta, această 
ierarhie. Ceea ce se poate transforma, însă, într-un mare 
avantaj: tânărul critic nemţean dă impresia că nu se lasă 
în vreun fel intimidat de gusturile sau capriciile 
congenerilor aflaţi „pe val” şi nici contaminat de módele 
trecătoare ce se succed cu atâta repeziciune pe scena 
literelor româneşti. Să nu uităm că, finalmente, 
onestitatea cu şi respectul faţă de sine înseamnă 
onestitatea cu şi respectul faţă de propriii cititori. 

Or, tocmai preţuirea Celuilalt, responsabilitatea faţă 
de ceea ce îi oferă în acest act dialogic fertil care este 
scrisul sunt chiar calităţile ce îl recomandă şi pe 
cronicarul de întâmpinare, şi pe scriitorul Adrian G. 
Romila. Primul îşi exersează, cu răbdare şi perseverenţă, 
condeiul în paginile unor publicaţii culturale dintre cele 
mai onorabile („Convorbiri literare”, „Luceafărul de 
dimineaţă”, „Observator cultural”, „Conta”). Cel de-al 
doilea nu se fereşte să iasă la rampă cu volume serioase 
şi riguroase, dar care ies cumva (şi bine fac!) din 
delimitările aşa zicând canonice ale jocului cerere-ofertă 
dictat de piaţa de consum literar. Ultima sa carte, spre 
exemplu, intitulată De-a dragostea şi drumul. Staţii de 
lectură (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010), poposeşte 
mai puţin în halte „la modă”, şi mai mult în staţii de 
lectură dintre cele mai puţin frecventate astăzi: I.P. 
Culianu, Bacovia, H. Bonciu, M. Blecher, Urmuz, I. L. 
Caragiale, V. Voiculescu. Fără să uite, vreun moment, că 
„orice text nu se defineşte atât prin emiţătorul său, cât 
prin sine însuşi”. Un punct tare al volumului este, de 
altfel, chiar ceea ce aş numi o reuşită echilibristică, 
deopotrivă stilistică şi atitudinală, a autorului: Adrian G. 
Romila evită accentele narcisiace şi efuziunile 
encomiastice, reuşind să articuleze totuşi un discurs 
îndrăgostit. Din fericire, nu de sine însuşi, ci de obiectul 
său. Autorul atras de hermeneutică o şi recunoaşte, de 
altfel, încă de la început: „Pe drumul dintre două cărţi 
ori chiar pe drumul din interiorul aceleiaşi cărţi poţi 
constata, uneori, cum se înmulţesc intersecţiile, cum se 
ramifică intrările, cum prima impresie e complet 
deturnată sau, dimpotrivă, confirmată. Dar pentru ca 
toate acestea să se întâmple, e nevoie ca acest sentiment 
perimat pe care l-am numit aici «dragoste» să fie cât se 
poate de intens şi de durabil. Cu alte cuvinte, într-o viaţă 
petrecută printre cărţi, staţiile de lectură îşi modifică 
numărul şi ierarhia; dragostea, însă, oricât de patetică ar 
părea modernilor întârziaţi, rămâne aceeaşi. Fără ea, 
orice drum livresc s-ar înfunda definitiv.”

Încă şi mai puţin canonică este cartea sa de debut, 
Imaginea Raiului în cultura populară. Eseu de 
antropologie (Editura Timpul, Iaşi, 2009), ce are la bază o 
cercetare sobră, elegantă şi riguroasă, revendicată, cum 
este firesc, de la teorii de antropologie culturală, 
hermeneutică religioasă, filozofie, fenomenologie, 
mitologie etc. Autorul nu se lasă vreo secundă intimidat 
de dificultatea specifică subiectului investigat, şi nici de 
pauperitatea discursurilor critice liminare, care practic 
doar îl aproximează – a se vedea, din această 
perspectivă, succintul parcurs istoric al problemei, din 
debutul cărţii. Dimpotrivă, le utilizează drept puncte de 
plecare ale unui demers integrator, pluridisciplinar, ce 
mizează pe izolarea şi hermeneutica unor pagini de 
literatură şi etnologie pe deplin elocvente. După o scurtă 
privire asupra „celestului şi teluricului, ascensiunii şi 
coborârii”, aşadar asupra „structurii binare a 
imaginarului”, cercetătorul ne introduce în 
„problematica generată de miturile lumii post-mortem”, 
având în vedere, rând pe rând: „Mituri necreştine ale 
lumii de dincolo”, „Edenul biblic şi interpretările 
patristice ortodoxe”, „Sursele imaginare. Mentalităţi 
păgâne, apocrife creştine şi cărţi populare”. Punctul de 

greutate al cărţii se află însă în partea a doua a ei, „Cer şi 
rai în viziune românească”, acolo unde  Adrian G. 
Romila ne propune o lectură adâncită şi revelatoare a 
unui corpus de texte folclorice prea puţin cunoscut 
publicului larg. „(…) Locul cel mai important pentru 
tema noastră, ne anunţă undeva autorul, îl ocupă 
ansamblul de texte ce se rostesc îndeosebi de către femei, 
însoţite de o linie melodică rudimentară, începând cu 
primele momente de după evenimentul morţii. Ele 
formează două tipuri distincte ca elaborare şi pondere: 1) 
bocetele („de petrecut”); 2) cântecele propriu-zise de 
înmormântare, subîmpărţite, la rândul lor, în alte două 
categorii: a) „Zorile”; b) „Cântecul bradului”. În toate 
acestea sunt vizibile atât diferenţele majore în privinţa 
felului în care înţeleg moartea omul arhaic şi cel modern 
–  „Omul modern se îndreaptă asupra morţii ca 
eveniment în sine, ca «clipă» în sens kierkegaardian. 
Pentru omul arhaic, în schimb, obiectul reflecţiei nu e 
atât clipa morţii, cât momentele imediat următoare: 
despărţirea de trupul fizic, drumul postum, instalarea 
definitivă în lumea de dincolo” – cât şi complexitatea 
concepţiei populare româneşti referitoare la existenţa 
post-thanatică. Cititorul cărţii lui Adrian G. Romila 
înţelege, de o parte, că riturile funerare româneşti au 
surse dintre cele mai variate (credinţe traco-dace şi 
romane, redirecţionate de influenţa  majoră exercitată de 
creştinismul în interiorul căruia „sunt iarăşi surse 
multiple”: Molitfelnicul ortodox, evanghelii şi apocalipse 
apocrife, cărţi populare şi legende hagiografice). Pe de 
altă parte, apoi, că moartea, instituită în chiar pragul 
dintre cele două lumi, se articulează pe un tipar 
plurivalent, căci pune în scenă trei arhetipuri imaginare: 
dualitatea fiinţei, evadarea din lume şi conştiinţa unei 
realităţi transcendente. În rezumat, moartea „nu aparţine 
nici uneia [dintre cele două lumi, n. mea, E.I.], e sfârşit şi 
totodată iniţiere, diminuare a fiinţei aici şi explozie a ei 
dincolo. Pentru creştini, e unica ocazie de a ajunge la Rai 
sau măcar de a vorbi despre el” (subl. mele, E.I.). De 
unde şi mulţimea de documente ale morţii pe care 
cercetătorul le poate inventaria. A se vedea, din această 
perspectivă, nu doar numeroasele exemple comentate, 
pe larg ori succint, în lucrarea propriu-zisă, cât în 
interesantele anexe ale acesteia, unde se investighează, 
spre exemplu, „Raiul de la Voroneţ” şi „Cosmologia şi 
limitele lumii. Universul, de la presocratici la fizica 
modernă”, ori se oferă mostre revelatorii de texte 
populare şi reproduceri după o serie de picturi murale 
reprezentând riturile funerare şi/ sau imaginarul lumii 
de dincolo.

Nu puţini dintre creştini, fireşte, sunt cât se poate de 
convinşi de faptul că viaţa i-a familiarizat cu ceea ce 
Emil Cioran numea, undeva, „ştiinţa morţii”. Încă şi mai 
mulţi cred că posedă abilitatea de a transforma această 
familiaritate în discurs (meta)fizic. O carte precum 
Imaginea Raiului în cultura populară. Eseu de 
antropologie ne arată însă că un asemenea subiect nu 
este deloc la îndemâna oricui. În fapt, Adrian G. Romila 
este unul dintre puţinii creştini cu adevărat preocupaţi 
de Marea Trecere care o şi pot transforma într-o 
savuroasă pe-trecere culturală… 

Trecând pragul dramatic, poetul intră în câmpul 
determinat al lirismului. Posedat (de legături 
neprimejdioase, ad-hoc!), parcă ia o replică a lui Pierre 
Reverdy: „Poezia e legătura dintre eu şi realul absent. 
Această absenţă e sorgintea poemului”.

Masiva antologie Eonul marelui desant îşi desfăşură 
„papirusul” în faţa Marelui Anonim (arhitectul 
logosului) cu întreruperi ale respirării: „Acesta nu sunt 
eu/ şi aceasta nu e lumea pe care o visam!/.../ Am stat 
pieziş (bumerang arghezian) în umbra lui Dumnezeu”. 
Cum să nu chemi din rezervă luciditatea?: până unde 
merge complice subiectivismul şi de unde şi când se 
instaurează pericolul didactic? Îndreptând timpanele 
dilatate spre comicul (reacţiile comice) luând în 
amuzament greutăţile crucii.

Face parte din ilustra generaţie '80. Noi am rămas 
fidel, însă, al celor treizeci de trepte/ ani. Ca fapt de 
istorie literară (însă la noi), Pillat, Bacovia, Barbu, 
Arghezi au debutat, editorial, între 1916 şi 1927. Of!, 
acest '27 mă „înspăimântă” când mă gândesc la acea 
mirabilă generaţie a geniului leilor adâncului spaniol. 
Succesiunea generaţiei anterioară/pos-terioară 
(destrucţie/construcţie, proiect comun, delimitare, 
entuziasm, concordie/discordie, elogiu narcisiac) mă 
lasă... rece (nu nemuritor).

Daniel Corbu „oficiază” în aurora sacră a visului 
baroc. Asumându-şi scânteia primordială a vieţii, 

Cărţi de top
Adrian G. Romila. Câteva staţii de 
lectură

solitudinea tăierii şi temperatei şlefuiri a versului. 
Experienţe voltaic trăite, scufundări în toropeală 
metaforică, itinerarii în texte clasice îi legitimează sens, 
plurale seisme, răni ale climatului moral. Poezia nu e 
şotron, plâns monoton de caterincă, şaradă, lingoare 
textsexualistă, ci athanor al salvării fiinţei întru regăsirea 
geniului limbii. Limbajele îşi recapătă matricea 
„timpului dumicat”. Tentante rămân şi „zonele criptice 
ale verbului”. Parcurgându-l pe Breton, ne încredinţăm 
că „vizibil” şi „obscen” sunt „vase comunicante”. În 
postmodernism (contestat de nume mari ca formulă / 
formulare), de ce nu te-ai mult mira (la Alta-Mira!): „ce 
va fi fiind poesia?”. Numai un „enunţ” orientat spre 
expresie?; amprenta unei imagini indusă de un obiect în 
suflet?, atâta vreme cât limba e „generatoare de alibiuri”. 
În catacombele poemului se află vestigii ale unei lumi 
mistice în interpretarea necesară a fastuoasei admiraţii. 
Repede, ne întoarcem la Mallarmé, încurajându-ne la 
„iniţiativa cuvintelor”, în acel ecou re/trăit al emoţiei 
sensibile. Pèguy acordă cuvântului enoriaş sens „precis”, 
cast, vergin. Dar, dar în acest calvar existenţial, se uită că 
şi retorica intră în spaţiul „stranei” ca element isonic al 
modernităţii. Dezinteresul faţă de poezia de azi este 
„condamnat” de un critic/poet, ca fiind un fel de 
strabism al receptării. În radicalitatea mediocrităţii, 
leneşa rezistenţă la modernitate, poetul modern e 
îndrituit să vadă asanarea propriei sensibilităţi, eclipsa 
neidenticului, piatra „cauzală” între „înainte” şi „după”. 
El caută „energia maximală” a fiinţei, inventă forme 
expresive noi, sens/nonsens, straturi constitutive ale 
fulgerului cu tunetul întârziat. Ne apără ea, poezia, de 
haos?

Caut, în liniştea-mi amară, limbajele „fraterne”. Care 
i-au fost „întâlnirile esenţiale” cu marii poeţi? Până la 
ieşirea (normală) din criza de identitate. Aducem în 
„instanţă” lecţia/şoc? Sunt perceptibile punţi, ca între 
somn şi veghe? De unde se observă dubla mişcare între 
sentiment şi expresivitate? Cum s-a lepădat şi eliberat de 
teroarea constrângerii formale? Şi-a abolit (fără rezerve) 
gustul maniac (îl avem cu toţii!) al şlefuirii? Ţine pe 
seismograf desfigurata inflaţie substantivală? Desigur, 
(iar mă lovesc de pietrele „domestice” ale lui Jean Arp) 
că nu e strein de violentul orgoliu al lui Lautréamont: 
„vaietele poetice ale acestui veac nu sunt decât nişte 
sofisme”. A fost „clasificat” ca un bacovian al generaţiei 
'80, iar prin „amestecul de dramatic şi parodic” şi-a 
însuşit temeinic lecţia lui Elytis. Să ne re/amintim 
neliniştitul avertisment al lui Ion Barbu, dezvertebrând 
peisajele „nubile”, impunând „fuga de limba uzuală”, 
statuând elanul originar: „Totuşi, gândirea greacă se 
exprimă nu numai mitic, în fabulă, dar şi direct în 
teoreme”. Nu desnod „semne” în linia rupturii din 
îngereştile aripi ale genialului Nichita Stănescu. Dacă ne 
aventurăm, spre a ajunge la o „lecţie a lucrurilor”, în 
Eonul marelui desant are sonuri („rana”, „bucuria”) din 
infernala „realitate clandestină” a poeziei lui Octavio 
Paz. De unde?, din „Examen nocturn”. Poemele sale (de 
vârf chiar „Spre celălalt”, - trimitere la Rimbaud), 
„Înscenări pentru liniştea aparentă sau şapte încercări de 
a privi lumea printre degete” (v. cele treisprezece priviri 
către o mierlă a americanului Williams), „Via 
Carissima”, „Despărţirea de zei”, „Bobotează cu maşina 
de scris”, Şapte heptastihuri pentru bibliotecile-fântâni 
(unde blagiene), „Pângăritele trepte” (duios, „nebănuite” 
trepte suie cu privire în formă de turlă!), „Autoportret în 
mers” (modelul „Rilke” rămâne „iconostas”), 
„Vânzătorul de oameni” (de greieri, la Blaga), „Nopţi cu 
lună peste hematiile visului”, „Vin, femeie şi cântec” 
(da!, ecou funebru bacovian), „Noile lamentaţii ale lui 
Cain” (à rebours, triplusalt în Paradisul pierdut al 
Domnului Jouve, nu Iov), „Şah orb” (replică la Hollan, 
magnificul din „Noapte cu Hamlet”, dar şi ironia 
sorescizantă), învederând, parcă, legenda onixului, sunt 
profunde şi durabile. Reţin(em): frumuseţea unităţii, 
seducţia imaginii, spontaneitatea filtrantă prin convulsii 
de lavă, aura picturală, muzicală (fără muzică poezia e 
proză lăbărţată, apud Arghezi), instalate în puritatea 
traumei ţin în carantină oarba utopie.

Contemplând (în ameutement spre preajmă!) rubinul 
corbian (puterea de a vedea în tenebre), aud cum se 
întreabă, utopic, izolând astenia verbului: „Noi cine 
suntem Daniel/ Corbu/ şi cărei încrâncenări vom plăti/ 
astă-seară tribut?” Vorba răsvrătitului Sisif/ Romanescul 
voineştean altoi la lumina focului: „Dumneavoastră 
sunteţi Dumneavoastră”. Frumos scrieţi în „Pasărea 
neagră” (subtilă umilinţare la nevermor-ul poesc): tka-k-
ti-mu-nu-si-pe-di. Eu socot să-ţi spun că în mitologia 
acelei lumi există un alt nume al orbului = no karasu, cu 
opt picioare: ta-ke-tsu-nu-mi. Rimează cu pe-di.

Trecut-ai examenul nocturn: „catharsisul şi izbăvirea 
păcatului ce va să vină”. Stih cu virtuţile jadului. Cel de 
culoarea levandei (umblu pe la simboluri!) îl atrage pe 
cetitor, însufleţindu-i dialogul, la „trecerea oprită”, cu 
mormântul răsturnat al poeziei.

Daniel Corbu sau aurora sacră a 
visului baroc

Horia ZILIERU
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Motto: „Singurul rost al pămîntului e să înghită 
lacrimile muritorilor” (Emil Cioran).

Iaşi, 6 aprilie 2012
În prier obişnuiesc să-mi arunc privirea peste un 

text anume; şi aceasta, pentru că în a doua lună de 
primăvară e Ziua Pămîntului, iar de ziua lui e legat un 
moment de răscruce din viaţa mea; probabil şi pentru 
că impetuozitatea trăirilor, înghiţită cu lăcomie de 
fiecare cuvînt, îmi retălmăceşte rostul. Desigur, mai 
există şi acel „calendar energetic” ce mă consideră 
semn de pămînt (în sfîrşit, mă răsfăţ cu ce-mi convine, 
pentru că la distanţă de o zi e semnul de aer!). Or fi 
puterea de a răbda şi capacitatea de regenerare 
suficiente argumente pentru a mă convinge că semnul 
de pămînt mi se potriveşte. Cînd am citit prima dată 
despre astfel de clasificări, la o vîrstă fragedă, m-am 
bosumflat: aş fi vrut să fiu semn de foc sau măcar de 
apă; mai tîrziu m-am împăcat cu gîndul: focul poate fi 
stins, apele, stăvilite... Pămîntul? Pămîntul le cuprinde 
pe toate. 

Bună dimineaţa, Pămînt! 
“Bună dimineaţa, Pămînt, născocit de zăpezi 

buimace, să-şi poată aşterne în pripă tăcerea, bună 
dimineaţa, Pămînt, pe faţa ta să-şi poată risipi ca un 
sărut prelung cîntecul ciocîrlia, îţi strîng în pumni 
lacrimile şi sîngele mi-l spăl cu neliniştea lor sărată, 
bună dimineaţa, Pămînt, părinte bun, basm nesfîrşit, 
amant fără seamăn, “chispa de locura”, bună 
dimineaţa…”

… şi Pămîntul îmi întoarce cu rostogoliri de ape şi 
ecouri prelungi salutul încă sclipind în soare. 
Răspunsul lui straşnic îmi frige buricele degetelor, îmi 
încinge privirea, îmi zdruncină zăgazurile. 
Neputinciosului trup îi îngîn descîntece şi-i înfierez 
neputinţa.

“Încet se rostogoleşte din nouri pămînt; pămînt cît 
nucile, pămînt cît păsările, pămînt cît cuvîntul; din 
nouri se rostogoleşte pămînt albastru, amărui, pămînt 
luminat; s-au zbîrcit frunzele de-atîta aşteptare, s-au 
tupilat vînătorii-n spaima prăzii lor…”

… şi eu mă îmbăt cu prăpăstuirea lui reavănă 
precum pasărea oarbă cu sinuozităţile tainice ale 
înălţării.

“Bună dimineaţa, Pămînt, ascultă-mi bocetul, 
leagănă-mi tăcerea - mormînt cînd sclipesc cele dintîi 
lacrimi ale zilei şi mă leg să te împrospătez cu 
parfumul delicat al tînguioasei flori de cîmp în ceasul 
cînd cuvintele mi-or fi susur de ape şi zîmbetul, lujer 
spăimîntat de ploi năprasnice, bună dimineaţa…”

… şi cîntecul lui ca o vîlvătaie cuprinde miezul 
cuvîntului şi eu mă las legănat de zvon, şi clocotul 
sîngelui pare să poarte întîmplările altuia, şi lumina ce 
mă învăluie mi-e strîmtă ca un veşmînt străin, şi eu mă 
îmbii către alte lumi ca pe un necunoscut care ţi-e, nu 
ştii de ce, drag şi l-ai vrea bun prieten.

Motto: „Pămîntul are o piele, iar această piele are 
boli; 

de exemplu, una dintre aceste boli se numeşte 
om” (Friedrich Wilhelm Nietzsche).

Iaşi, 7 aprilie 2012
Începutul de zi a fost încîntător. După-amiaza, 

bulversantă. Mi s-au aruncat vorbe nedrepte şi am fost 
buimăcită. O clipă mi-a trecut prin minte să ripostez. 
N-am făcut-o şi mă frămîntă gîndul că nu e corect faţă 
de mine. Nu ştiu dacă e laşitate sau lehamite. „Cine nu 
pedepseşte nedreptatea, porunceşte să fie făcută” ( 
Leonardo da Vinci). Probabil voi găsi o cale. Tac 
deocamdată. Ca... pămîntul. 
 Destin 
Părea că noaptea
 aflase
 că sunt
 şi pălmuise
cu viermi negri
urma pasului meu
 pe pămînt 

Autoportret cu patimă
Între două fîşii calde
De Lumină
Punct negru, rece – trupul
Meu – pecete

Între două fîşii de Lumină
 Rece
Punct cald, roşu – trupul
Meu – inimă

Între două fîşii de lumină
Mută
Aripă vioaie – trupul
Meu răzvrătit

... şi glasul în pămînt
 ascuns
 născocit
de zeul patimii
răscoleşte aerul duşmănos:
 „ ce-am mai murit, Doamne,
ce-am mai murit!”

 * * *
Cerul revărsat în tine, femeie,
în umbra pleoapelor tale
zvîntată de şuierul nopţii,
în gleznele tale fierbinţi
sărutînd graiul verde-al frunzelor,
în cuvîntul tău
strălucind la adăpostul rîsului alb
- chemare de iarbă şi de piatră 
a pămîntului – 

Pe foi îngălbenite, versuri abandonate, scrise cu 
(atît de) mulţi ani in urmă...; (re)descopăr bipolaritatea 
ţesăturii poetice, susţinută de efervescenţa înălţării pe 
de o parte şi de simţămîntul copleşitor al prăbuşirii pe 
de alta: Sub roata cu dinţii de fier/ muşcînd cu sete din 
moină/ - departe scînceşte o doină-/ scrîşneşte cadavrul 
albastru: cocorul/ Pămîntul/ flămîndul/ tăcutul/ plăpîndul/ 
ascunde omorul. 

Pasăre mi-aş fi dorit să fiu,
tremurîndu-mi cîntecul în aerul fierbinte;
şi copac mi-aş fi dorit să fiu,
fiindcă mi-ar fi plăcut să-mi îngrop
gîndurile-n pămînt,
să-i simt sîngele
încălzindu-mi-le;
şi rîu mi-ar fi plăcut să fiu,
să-mi lovesc coastele transparente
de sîngele greu al pietrelor, 
să le aud vorbirea;

şi mi-ar fi plăcut să fiu
propria-mi ficţiune,
din propriu-mi gînd să ţîşnesc
ca o flacără din gîndul aprins
al chibritului.

 * * *
Cuvîntul veşted în orbită de gînd
îşi cheamă silabele,
le varsă-n pămînt

mi-e limba ca iasca,
mi-e gura o lume
de sunete goale, sparte, nebune... 

eu
niciunde, nicicînd
numai gustul de pămînt
al norului
ţîşnindu-mi din umăr
ca dintr-o carceră…
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Cîndva, pe vremea aceasta, sub lumina unui soare 
străin, deşertîndu-mi paşii în ţărîna roşie prin care se 
unduiau nestingheriţi şerpi subţiri: Soarele poartă 
moarte pe aripi; pumnii mei încleştaţi se deschid cu teamă, 
de parcă aş ascunde-un ochi în podul palmei, apoi palmele 
goale, ca nişte aripi betege mîngîie contur de umbre. Soarele 
poartă moartea mîndru ca un împărat; linguşitor, laş, 
sîngeriu, se-aruncă-n fereastră, se zbuciumă să intre prin 
sticla groasă şi întunecată, să mi se-arate, să mă farmece în 
făloşenia lui; „astru tîmp” – gîndesc – „nenorocit, 
nătăfleţ!”. Pămîntul are oglinzi, oglinzi vii; la ceas de 
taină, în noapte, se deschide să se primenească cerul, să se 
admire în infinitatea de oglinzi: vii, cenuşii, tînguinde... 
Soarele mîngîie moartea; în amiaza întîmplărilor 
Pămîntului roşu, ce-şi vărsase vederea în neliniştea tălpilor 
mele, pluteşte blestemul împreunării; Soarele-amant cerşind 
un colţ de oglindă vie... 
Cîntarea pămîntului
Cîntarea pămîntului,
marea
această firavă mare de trupuri
vorbitoare
ţărînă dospită

cîntarea pămîntului,
ochiul
această rădăcină de aur a tăcerii
arteziene
lavă şi colind

Cerul palmelor
mereu rotind
cerul palmelor
a mîngîiere
jumătate – ploile
jumătate – pămîntul
jumătate clocotind între nouri
cealaltă picurînd
în zăpadă
cuvîntul

Autoportret cu moarte
Cuib cald
ţărînă moale...
Aştept...
Bună dimineaţa, Moarte,
sunt rana ta adîncă
din piept 

 Motto:” La zîmbet cerul azi ne cheamă/ Sunt Paştile! 
 Nu plînge, mamă!” (George Coşbuc).

Iaşi, 8 aprilie 2012
 În preajma sărbătorilor de iarnă răsfoiam Jurnalul 
suedez al Gabrielei Melinescu, în paginile căruia 
scriitoarea mărturisea că îşi limpezeşte sufletul citind, 
la ore fragede ale dimineţii, din învăţăturile Maicii 
Tereza: „....DACĂ-I AJUŢI PE OAMENI, SE VOR 
RIDICA ÎMPOTRIVA TA. NU BĂGA DE SEAMĂ, 
AJUTĂ-I!DĂ LUMII CE-AI MAI BUN ÎN TINE ŞI TE 
VOR LUA LA ŞUTURI. NU CONTEAZĂ, DĂ LUMII 
CE-AI MAI BUN ÎN TINE!”. Le parcurg şi eu, de 
Floriile învolburate, nutrind speranţe de demult; atent 
şi realist, fiindcă nu e de ignorat că, dacă speranţa ar 
putea fi semn al neîmplinirii, vălmăşagul de planuri e 
simbol al disperării şi-al dezagregării. Istoviţi sau nu, 
căutăm însă în permanenţă armonia cu noi şi cu alţii şi, 
cum realitatea injectează în trupul sufletului nostru 
doze mai mari sau mai mici de venin zi de zi, păstrăm 
ca o făclie speranţa de a redescoperi calea pe care, 
pentru că n-am mai putut să ne tîrîm paşii, la un 
moment dat am părăsit-o. A abandona gîndul 
întoarcerii pe vechiul şi răbdătorul drumeag înseamnă 
sciziune şi alienare, năruirea în hăul din care nu mai 
are cum ţîşni spre lumină nici măcar strigătul 
recuperat într-o ultimă zvîcnire: „A-ţi pierde speranţa 
nu e un accident provocat de împrejurări nefaste, ci un 
păcat, adică un eşec al sufletului, chiar dacă unul 
favorizat de împrejurări nefaste. Pentru tot ce se opune 
speranţei din noi poate fi făcută vinovată lumea 
exterioară (istoria, stihiile, statul). Dar pentru 
pierderea speranţei nu putem învinovăţi pe nimeni. E 
o problemă personală, care nu se reglează pe stradă, la 
sindicat sau la tribuna electorală. Se reglează în 
singurătate sau în prezenţa unui duhovnic…” (Andrei 
Pleşu).



burtă c-o să aibă numai viaţă de apoi şi viaţă din asta, 
viaţă dinainte, din mă-sa. Şi fiindcă nu numai artistul 
creează opera, ci şi el e creat de ea (mă rog de tine, / 
naşte-mă – o imploră pe Galateea eul stănescian), Poetul 
îşi dezvăluie obârşia: Pe mine aşa mă naşte Arta. În 
chinuri. În grijanie! În orice zi!

Inocenţa, spiritul ludic, un exacerbat simţ al 
umorului escamotează tragicul, fără a ignora nici un 
moment contiguitatea acestuia, fiindcă, asemenea lui 
Proust, schimbând fireşte proporţiile, poetul român face 
din propria existenţă şi din cea a celor apropiaţi un 
spectacol pe care-l studiază în toate resorturile lui, 
păstrând nealterată prospeţimea privirii de copil: Aseară 
mama ne-a explicat că unora le ajunge să moară într-o 
noapte tot ce-au trăit în vreo 70 de ani. Dar ne-a mai 
explicat şi că tu, tată, dacă ai trăit 54 de ani, apoi tu 
trebuie să mori tot 54 de ani şi de-abia după aia îţi 
trece. Şi, de asemenea, Am auzit c-o să-ţi dea voie în 
vacanţa de vară şi tu o să-ţi înhami două-trei albine la 
suflet ca să te aducă direct la noi în bucătărie, unde va 
mirosi a miere întinsă pe pâine cu unt.

Şi pentru că odată cu sedimentarea vieţii, acolo, în 
pântecul mamei, viitorul poet se familiariza şi cu gândul 
morţii, acesta avea să-i puncteze nu numai existenţa, ci 
şi creaţia, legate indisolubil prin firele sufletului şi 
transpuse adesea în imagini onirice, fiindcă, spune 
Mama (din Familia Popescu), Am auzit că dacă te 
prăpădeşti în somn, visul rămâne acolo, între tâmple,ca 
un cristal. Am să las vorbă să mi-l scoată cu grijă să 
nu-l spargă, ca să se uite Cristian la el când vrea…  

În Amurgul gândurilor, Emil Cioran face o afirmaţie 
care, la prima vedere cel puţin, e paradoxală: Suntem 
superiori morţii doar în dorinţa de a muri, căci ne 
murim moartea trăind. Când aceasta îşi răsfaţă în tine 
lipsa ei de margini, clipa finală nu-i mai mult de un 
accent melodios. Fără a fi poate neapărat influenţat de 
Cioran, se remarcă în textele lui Cristian Popescu faptul 
că perspectiva dispariţiei fizice nu este incendiară 
pentru spirit, aşa cum i se întâmplă omului obişnuit, iar 
profesorul Mircea Martin, cel care l-a văzut crescând ca 
poet şi la cenaclul Universitas din Bucureşti, reţine 
câteva aserţiuni din opera acestuia, care demonstrează 
coabitarea resemnată a scriitorului cu gândul morţii: 
Viaţa nu e vis, dar trebuie să devină; Zău, trebuie să 
mori înainte să mori; Moartea ta nu este opera ta 
personală şi, poate că, de aceea, Bineînţeles, cea mai 
mare plastografie, cel mai stupid fals în acte publice 
este certificatul meu de deces! – cum remarcă apoi 
Poetul, în poemul dramatic.

Imaginea vieţii-spectacol, desfăşurată la Localul 
familial al Popeştilor se continuă în poem, unde se 
accentuează ideea de destin implacabil, indiferent de 
strategia la care ar apela omul spre a-l ocoli: Pe 1 iunie 
1959 – data naşterii trecută-n buletin – la ora12, atunci 
când trebuia să mă nasc, în locul meu a apărut o 
păpuşă-model, pe pieptul căreia scria: Naşteţi-vă pe 1 
iunie 1959, la ora 12. Ofertă unică! Viaţă lungă, bani şi 
bucurii! Nu pierdeţi ocazia! Naşteţi-vă cu numele de 
Popescu Cristian!

Laitmotivul morţii, omniprezenţa ei în gândul 
poetului, nu i-a atenuat însă, absolut deloc, dragostea de 
Aici, iar faptul biografic amintit în poem de Sora, că 
primele încercări ale poetului Popescu datează de la 
frageda vârstă de 7 ani, ca şi cuvintele ironic-dureroase 
ale Bunicii, mărturisesc acelaşi lucru în legătură cu cel 
care : Pune câte o linguriţă de zahăr în fiecare baltă de 
pe trotuar.

Spre finalul poemului, Arta Popescu e translatată în 
Apocalipsa-Dragostea mea, în stare să rămână gravidă 
numai cu lacrima, aşa cum mărturiseşte Poetul: Mă 
punea să plâng în ea toată noaptea. Ea – moartea mea 
din flori. Eu – viaţa ei grea, împuţită, din flori. Ah, 
cucoană Apocalipsa, duduie – tristeţe, prinţesă, metresă 
– am obosit! Acum n-aş mai vrea decât o solniţă 
umplută cu sare uscată din sudoarea femeilor pe care le-
am iubit. Să stau, aşa, şi să mănânc pâine cu sare după 
obicei. Ah, Apocalipsa, hai pe la mine-ntr-o seară. Bem 
o votcă, vorbim prostii, fumăm o ţigară.

Pentru fiinţa condamnată la moarte şi conştientă că 
sentinţa nu numai că nu se poate comuta, ci e chiar în 
proximitatea oricărei respiraţii, respiraţia poate fi 
respiraţie numai dacă e strigăt, rugăciune, poem. Iar 
sacrul e, de asemenea, prezent în scrierile lui Cristian 
Popescu, dar conexiunile cu acesta sunt, tot, insolite 
(Doamne, ştii Dumneata ce mi-ar plăcea? Aş scoate un 
disc: pe-o faţă cu liniile din palmă şi pe-o faţă cu liniile 
alea de pe frunte. Ale mele şi ale Artei Popescu. Păi 
atunci s-asculţi melodii. Ce mai! Numai d-astea, d-ale 
lu Matale.), fiindcă el se simte o marionetă (Sunt ca o 
păpuşă d-aia, Doamne!), pentru care în pahare e umbră. 
Se poate remarca, aşadar, aşa cum arătam la început, 
suprapunerea a două arte poetice, a poetului Cristian 
Popescu şi a autorului poemului care aderă la prima cu 
toată convingerea,  în primul rând în semn de omagiu 
faţă de cel a cărui viaţă şi artă l-au marcat pentru 
totdeauna şi căruia, prin gestul realizării acestui poem 
dramatic i-a împlinit, postmortem, un vis, plimbându-i 
prin lume cu tramvaiul opera şi stirpea.  
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Surprizele de genul celor oferite de Florentin 
Dunitrache sunt din ce în ce mai rare. Mai întîi pentru că 
„oazele romantice”prin care autorul pluteşte, detaşat de 
orice tentaţie contemporană, într-un soi de sfidare a 
tensiunilor moderne şi post moderne, trăgînd fără chef 
şi efect cîte o ocheadă în curtea optzeciştilor, sunt 
absolut izolate. Apoi, pentru că simplitatea şi candoarea 
nu mai rezistă decît prin reflexia lor în oglinda concavă 
ori convexă a biografismului care, prin deformare, le 
face admisibile. Şi, poate, prin reperele tematice 
canonice pentru nadirul liric al unui poet care 
recuperează „pe ultima sută de metri” un spaţiu liric în 
care se simte confortabil.

Iluminări tăcute este un titlu limpede, fără conotaţii 
oximoronice şi subtilităţi abisale. Mărturisesc că aş fi 
preferat mai curînd titlul primului ciclu, Înfrigurat de 
amurg, care este de fapt şi cheia de lectură nimerită, 
temele cărţii venind în siajul acestuia. 

Şi, pentru că am pomenit de biografism, remarcăm 
prezenţa lui substanţială în cartea lui Florentin 
Dumitrache dar într-un soi de clivaj autumnal, bacovian, 
o zonă ambiguă în care se conturează fantasmele 
nostalgice ale cuplului edenic din propria grădină.

O serenitate patriarhală domină discursul liric: „În 
păr mi s-a răsfrânt/albul zăpezii,/în suflet căldura 
verii/se-ntinde leneşă peste tot:/pe inimă,/prin 
ven,/prin gând.//O stare de bine/îmi cuprinde 
fiinţa,/mă văd topindu-mă/încet/în albul zăpezii.”(În 
albul zăpezii...) 

Evident, meditaţia este companionul reflecţiilor 
asupra trecerii temporale şi elanurilor vîrstei de aur: 
„Mă-ndrept spre punctul existenţei totale,/Păşind rar, 
apăsat,gânditor,/În faţă doar iluzii şi vise 
neclare/Imagini privite-n vizor.//În spate întrebări, 
gânduri ancestrale:/De unde vin, pe unde-am colindat, 
încotro mă îndrept,/În faţă doar punctul existenţei 
stelare,/Întâlnire ce peste timp o aştept.”(Previziune)

Interesantă şi ciudată este în acelaşi timp amprenta 
„necuvintelor” pe care Nichita Stănescu a fixat-o între 
limite gnoseologice şi metaforice certe, cu un copyright 
definitiv în literatura noastră şi varianta „clasică” aleasă 
de Florentin Dumitrache pentru propriile necuvinte, cu 
altă conotaţie şi altă hermenutică. Oricum, fără nicio 
legătură cu canonul stănescian: „Lovesc în mine 
cuvintele ca apa în maluri,/rezistă râul în matcă, iar 
torsul mi-e granit,/aruncă cu spumă netrebnice 
valuri,/Vorbele lor mă-ntăresc şi sunt fericit.//Zadarnic 
se-aruncă cuvinte/ape-nvolburate ţin cârma în inima 
mea,/drumul mi-e lung, merg mai departe,/Rămâne în 
urmă doar dâră de stea.” (Necuvinte)

Monologul erotic este de cele mai multe ori unul 
previzibil, pe coordonatele aceloraşi sentimente 
resuscitate într-un cadru de efect, cu topografie clasic – 
romantică: „Iubito, noaptea-i aşteptare/De dor, de 
împliniri şi vis,/O frunză cade în cărare,/E semn că 
verile s-au stins.//S-au stins şi clipre de visare,/Ori 
depărtarea ne-a cuprins?/Iubito, noaptea-i aşteptare/De 
dor, de împliniri, de plâns.//Coboară toamna pesste 
noi/Cu ruginii frunze în păr,/Iubito, vino înapoi,/Să nu 
minţim un adevăr.//Trecutul nostru-i amintire,/Acum 
e brumă pe cărare,/Eu tot gândesc la revenire,/Iubito, 
noaptea-i aşteptare.” (Iubito, noaptea-i aşteptare)

Tributul unei lecturi specializate se regăseşte, ca în 
exemplul de mai sus, într.-o serie de clişee, nu neapărat 
stînjenitoare cît previzibile şi uşor de ocolit, dat fiind 
arsenalul stilistic şi dezinvoltura frazării lirice pe care o 
demonstrează autorul. Şi spaţiul predilect sugerat este 
cel al unui idilic eden rural – locul în care este posibilă o 
recompunere a sufletelor dintîi, locul în care cu 
siguranţă se va auzi mai repede sunetul mîntuitor al 
trezirii la viaţa de apoi. Dar dacă?se îndoieşte cartezian 
poetul :  „Picură noaptea din cer înstelat/Boabe mici de 
lumini plăpânde,/Liniştea se lasă peste sat,/Acoperind 
vietăţile flămânde.//În noapte, doar visele se 
trezesc,/Plutind spre locuri dorite,/Din nefiresc în 
firesc,/Din noapte sspre zile-nsorite.//Flămândele vieţi 
sunt sătule de vise,/Aşteaptă o nouă zi să răsară,/va fi 
oare adevăr în cele promise,/ca foamea din ele să 
dispară?”(Va fi oare adevăr?)

Florentin Dumitrache iese în arenă cu acestă nouă 
carte, Iluminări tăcute, Editura Timpul, 2012, la un 
interval foarte scurt după primele două cărţi:Calul alb şi 
Ninsoarea tâmplelor, apărute în acelaşi an, 2011, dintr-o 
posibilă nevoie de a arde etapele şi valorifica tot ce s-a 
adunat în sertarul unui poet răbdător, deloc grăbit şi 
care a apreciat just momentul de maturitate necesar 
pentru confruntarea cu cititorul, dincolo de solilocviile 
sale mărturisiste ori intuite.

Am putea vorbi despre această carte ca despre un 

debut decît dacă am considera fiecare din precedentele 
volume menţionate, ca pe o continuă şi necesară 
revelaţie cu descarcerarea de clişeele livreşti aferente şi 
valorificarea sclipirilor metaforice care dau dovada unui 
promiţător traseu poetic.Pentru că, nu-i aşa, de fapt 
debutăm cu fiecare carte apărută!

Când prin nu mai ştiu care an de facultate l-am 
cunoscut pe Cristian Popescu, apariţie cvasimeteorică 
printre noi, bineînţeles ca n-aş fi bănuit o secundă că, 
peste doar câţiva ani, aveam să citesc, pur întâmplător, 
într-un ziar, că băiatul acela cu ochi mari, tăcut, 
misterios, aşa cum îl percepusem în vremea studenţiei, 
avea să dispară atât de repede din lume şi că într-un 
manual de liceu aveam să citesc an de an, cu aceeaşi 
strângere de inimă, gândindu-mă la prea repedea 
plecare a autorului lor, elevilor mei nişte fragmente 
despre Familia Popescu.

Am început să scriu aceste rânduri fără să-mi fi 
propus: aranjam nişte cărţi, dintre care îmi alesesem una 
pe care urma să o citesc, dar m-am surprins că 
rămăsesem în mână cu un volum pe care îl mai citisem, 
la apariţie, şi începusem, din nou să-l străbat, era vorbă 
de Un tramvai numit Popescu (Cartea Românească, 
Bucureşti, 2007), o scriere insolită, poem dramatic, în 
care se cuprinde testamentul artistic al lui Cristian 
Popescu, scriitor aparte care, în ciuda morţii sale 
premature, aşa cum îşi exprima convingerea criticul 
literar Mircea Martin, a lăsat o operă care îl exprimă 
deplin şi îi rezervă un loc inconfundabil în poezia 
românească postbelică.

Deşi de aceeaşi vârstă cu mulţi dintre optzecişti, 
Cristian Popescu a fost asimilat de generaţia 
nouăzecistă, odată cu care s-a afirmat, însă, deşi 
optzecismul este (încă) destul de incisiv, iar valurile pe 
care le-a făcut mai lovesc – ce e drept, mai ales / numai 
prin Mircea Cărtărescu şi Matei Vişniec – ţărmul 
literaturii, bulversându-i atât pe admiratori, cât, 
îndeosebi, pe denigratori, deosebirile dintre cel două… 
spiţe nu sunt cu siguranţă fundamentale.

Un tramvai numit Popescu este, aşa cum se 
precizează în subtitlu, scenariu pentru un spectacol de 
teatru comunitar realizat după opera antumă şi 
postumă a lui Cristian Popescu de Gavriil Pinte, cel care 
se intitulează Prieten cu Poemul Popescu şi cu Cristi – 
acum şi-ntotdeauna.

Titlul poemului, parafrazându-l pe cel al piesei de 
teatru a scriitorului american Tennesse Williams, Un 
tramvai numit dorinţă, pleacă, aşa cum mărturiseşte 
Gavriil Pinte, de la o dorinţă aparent bizară a lui 
Cristian Popescu, de pe vremea când mai trăia printre 
noi: Toată viaţa lui şi-a dorit să-şi cumpere ultimul tip 
de tramvai 26, să poată să-şi plimbe duminica familia 
cu el (familia Popescu), să-i vadă toţi vecinii când vor 
trece prin cartier, fiindcă i-ar fi plăcut să urcăm în 
tramvaie să facem poeme direct pe oameni, de vreme ce 
tramvaiul e un mijloc de transport… popular, la care 
poate avea acces oricine, şi simandicoşi, dar şi oameni 
simpli. În plus, Poemul Popescu s-a plictisit de veşnicia 
textului. Poemul lui Cristi aproape ca nu-şi mai doreşte 
cititori, el îşi doreşte prieteni.

În cele câteva zeci de pagini care compun poemul, se 
suprapun, de fapt, două arte poetice, autorul lui 
sintetizând, creaţia lui Cristian Popescu, jalonată 
constant de câteva aspecte care o traversează, între care 
legătura viitorului poet cu verbul, încă înainte de a se 
naşte, motivându-se în felul acesta un vizionarism care 
poate fi decelat aproape pretutindeni în imaginarul său 
poetic, un excepţional ataşament faţă de universul 
imediat, familia, matricea ale cărei ipostaze spirituale 
sunt surprinse continuu, cu desfătare, şi,  neapărat, 
liantul existenţial suprem, Mama, al cărei pântec este 
creuzetul în care s-au adunat toate acele combinaţii de 
vis şi de gând, pe care poetul le aduce în creaţia sa, iar 
apoi, dar pregătită, aşa cum se arată, încă din faza de 
preexistent, marea sa dragoste pentru Arta Popescu şi, 
în acelaşi timp, continua conştiinţă a inevitabilei 
iminente dispariţii.

Nu putea fi eludată în poem, fireşte, gestaţia sui-
generis despre care vorbeşte Mama, explicând astfel 
traseul creator al fiului (Pe Cristi trebuie să-l înţelegeţi. 
Aşa e el. Nu e făcut pentru lumea asta. De fapt, am şi eu 
o mare parte din vină: atunci, în alea nouă luni cât l-am 
ţinut în pântec, am avut prea multe vise. Mai multe pe 
noapte. Şi el nu dormea înadins – ca să se uite la ele. Îl 
simţeam cum vrea să mă strângă în braţe pe dinăuntru, 
dar n-avea, săracul, de ce să apuce!), continuată / 
transferată într-o alta, aceea a Poemului Popescu – 
întreaga operă a poetului – redată acum de marea lui 
dragoste, Arta Popescu: Îl simt după cum îmi şade-n 
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sertarul cu manuscrise
Cronici din Cetatea Lumii

Cei din Homiceni dormeau sub cerul liber, nu simţeau 
frigul , ci doar o mişcare întomnată a aerului, cu un fior 
rece răscolidu-le sufletul, da, numai sufletul putea fi 
răscolit, pentru că acolo se află simţirea, femeie, în  rest 
pace, spuse Vasile Iasachie Chiric, în ziua cînd  soarele a 
fost  înghiţit de norul cel negru şi sălbatic,   de peste 
pădurii Brezii. Aflat într-o teribilă luptă cu îngerul. 
Vîntoasa spulberase toate sensurile vieţii, păsările 
dispăruseră într-o clipă, toate animalele din habitatul lor 
natural rugîndu-se cerului.  Vultanii au intrat cu vijelie în 
propriul lor zbor  aruncînd carnea durerilor, înghiţită de-
a lungul veacurilor de sihăstrie,  spre  libertate. Cerul 
încălca atunci legea vînătorii... Pădurea era plină de 
sălbăticiuni, animale şi păsări, roiuri de bondari şi albine 
tămăduitoare, turme de mistreţi, de cerbi  şi capre 
sălbatice, turme de animale în aiurare... Cîtă frunză, cîtă 
iarbă... Cînd Vasile Isachie Chiric defrişă ochiul de 
pădure pentru a planta nucul, din tufişuri stîrni stoluri de 
prepeliţe şi potîrnichi, ascultă sfîşiat zborul lor, şi-şi 
spuse, aici va fi mare bogăţie de carne, aici va fi  raiul. 
Gîndi cu gîndul său, pentru că nu avea cui să i se 
destăinuiască, fiecare dintre cei şapte bătrîni îşi căuta 
locul, neştiind că sedentarismul, în care vor trăi veacurile 
ce vor urma,  va fi una din cauzele stagnării vieţii lor, 
odată cu  zădărnicia creşterii ierbii. În clipa din urmă 
natura se răzvrătea şi Vasile Isachie Chiric, dimpreună cu 
femeia sa, pe care o numi pentru a doua oară Hortensia, 
numele acesta  i se părea mai muzical decît celălalt, pe 
care tînăra din mazîli, îl primise, înainte de a poposi în 
Homiceani. Au fugit prima oară sub nucul de-o schioapă, 
dar cu frunziş proaspăt, ca să privească dezlănţuirea 
naturii de pe proprietatea lor. Cerul s-a despicat, şi 
izbucni o flacără care se făcea  mai întîi neagră, apoi roşie 
violet, şi la urmă albă ca neaua, şi din mistificarea aceea  a 
căzut îngerul peste valea Lipovei, între perii cei pădureţi, 
care se vor numni Perii lui Chiric, şi Rîpa unde s-a produs 
crima de omor, care se va numi Rîpa lui Chiric. Priveu 
năuciţi lupta aceea teribilă din cer, şi Vasile Isachie Chiric 
îşi amiti că sunt veniţi din ţinutul Zmeilor, şi că erau 
urmăriţi de nişte fiinţe ciudate, înarmate cu buzdugane. 

- Nu vom uita niciodată drumul, spuse, strîngîndu-şi 
femeiea la piept, nu din dragoste, ci din spaima ce-l 
cuprinse, cînd fulgerul izbi  a treia oară coama norului cu 
chip de copil bucălat şi cu aripi de aur,  şi din cer căzu nu 
ploaie, ci o pulbere stacojie, pe care o numiră cenuşă, şi 
care lua chip de om...

Cît a ţinut vijelia aceea nimeni nu şi-a dat seama, 
pentru că nu existau ceasuri să măsoare timpul, iar acesta  
nu se preta măsurării, peste tot era timpul cel pur, ca o 
linişte mare,  care nu se atingea de simţuri sau conştiinţe, 
ci trecea lin şi insensibil peste sat,   iar soarele era acoperit 
de mînia din cer, ca oamenii să ţină două degete deasupra 
ochiului, să atingă ojina. Copacii zburau deasupra într-
un cerc solitar, purtînd nebunia şi dezmăţul acelui animal 
fioros, care clocotea vălurit dimpreună cu nişte  şerpi 
arbitrari. A căzut piatra cît oul de prepeliţă, o ceaţă groasă 
îngroşa aerul smintit de forţa vîntului. Dar, cît ai trece de 
la un gînd la altul, vremea se potoli, şi şuvoiul rece 
agoniză într-un cuib de pasăre rănită. Au pironit cerul, au 
făcut semne disperate de îndurare unei închipuiri, pentru 
că nu ştiau cui să se închine,  şi după ce toate s-au potolit 
au spus: ne vom construi bordeie, nu e chip de odihnă. 
Deasupra locului a rămas rînjind o gură  mare de lup, de 
animal fără nume, şi care semăna mai mult a om decît a 
fiară, şi era cu dinţi de foc   şi cu  coarne fier... Aceea, care 
se spînzura nebună deasupra pădurii,  era  fiara care-şi  
îşi sărbătorea izbînda, iar jos, în iarba înaltă, se zbătea  
căzut îngerul.

- A căzut îngerul, strigă Vasile Isachie Chiric, colăcit în 
trupul femeii sale.

 - A căzut îngerul, au strigat Cei din Homiceni, cu ochii 
pe cer.

Pădurea a luat foc, la un semn nevăzut, şi focul a fost 
mîntuit de grindină mare. Şi locului unde a căzut îngerul, 
Cei din Homiceni i-au spus:  SubZmău.  Acolo, din văzul 
lor mistic,  a crescut o piatră de mărimea unui om, şi 
semăna cu un om,  şi piatra aceea prinse aripi, şi vorbea 
pe limba morţilor, iar oamenii care treceau pe acolo au 
început a i se închina. Şi  credeau în piatra aceea care le 
vorbea. Iar după aceea, gloata a alergat la Perii lui Chiric, 
care tronau în gura Gvanului, la locul numit Jalbă, şi-au 
cules roadele acelei dezlănţuiri, cu tunete şi fulgere, şi apă 
multă, luînd cu mîinile lor tremurînde bucăţi din crengile 
aprinse, şi muguri de jar, în nişte cuibare de cînepă, ca să 
nu se stingă. Mai tîrziu, după două generaţii,  Anica 
Popii, soţia  lui  Vasile Gheorghe Isachie Chiric, fiul lui 
Vasile Isachie cel Adormit, încă  îşi amiti de ziua aceea,  
cînd au descoperit focul, întîmplare fericită în viaţa 
satului, descoperire pe care i-a atribuit-o, nu se ştie de ce, 

unicului său  fiu născut şi nu făcut, Vasile Isachie Chiric. 
- Ca să se împlinească legea, au strigat, şi să se nască 

povestitorul.
El fusese primul, Vasile Chiric , cel din Ciohorăni, 

contestatar feroce al vîrstei pe care o poseda, declamînd la 
Poarta Ţărnii, că e  fiul Celui Dintîi, Descălecătorul, dar  
cele şapte clanuri nu s-au înţeles asupra supremaţiei 
Celui Dintîi, prelungind mereu luarea unei decizii,  fie 
din cauza maturizării rapide a celor veniţi, pentru că 
miroseau a lapte de iapă şi a carne fezandată de lup, fie că 
băştinaşii încărunţiseră fără vreme şi mergeau în 
genunchi, dar nu vroiau să moară. Cînd au descoperit că 
Vasile Chiric are şase degete la  picioare şi şase la mîni, şi-
au dat seama că e omul  însemnat al genunii, şi-au 
început să creadă în el.

Pe cînd Hagearău aştepta în coliba sa liniştit, furtuna 
trecuse... 

Din ziua aceea , Vasile Isachie Chiric a rămas cu 
vîntoasa în inimă şi cu gîndul răvăşit la  lupta din cer. Se 
trezea visînd că se află pe Tărîmul Celălalt, într-un ţinut 
minunat, unde locuiesc zmeii, şi încă din vremea aceea 
încropea poveşti cu  fiinţe fantastice şi animale 
mitologice,  le depozita în memoria sa prodigioasă, 
pentru a nu se pierde  şi a fi transmise din generaţie în 
generaţie, copiilor şi nepoţilor său... Din ziua cînd s-a 
produs vijelia, descoperi că el însuşi era robul  minţii sale, 
şi că trăia acţiunea din  propria-i poveste. Vizitase acele 
palate minunate , acoperite cu foi de argint, păşise în  
grădinile  de aur verde ale primilor patriarhi ai bibliei,   a 
întins mînile şi a cules florile dimineţii şi poamele dulci 
din pomi cîntători, în care zburau şi cîntau păsările 
toamnei. Lucrurile străluceau la soare ca oglinda, pereţii 
erau acoperiţi cu chipuri şi flori săpate în ziduri, toate 
strălucind, şi erau nişte arnăuţi veseli care păzeau 
grădinile împăraţilor, îmbrăcaţi numai în haine cu 
fireturi de aur şi argint.  In grădini izbucneau ape de 
cristal, iar în sălile goale, din nişte marmore albe, izvoare 
vioaie străbăteau prin nişte uluce de alamă însorită 

încăperile. Nu se mai sătura privind, şi cu mîinile lacome 
pipăia lucrurie acelea de metal preţios, nişte cupe, havuze 
şi obiecte de cult, cărora nu le ştia folosinţa.  Însuşindu-şi 
imaginile atît de vii,  descoperea în  mintea sa că e cel mai 
bogat om de pe pămînt. Prinse gustul banului şi al 
bogăţiei, din  vremea primelor poveşti, fiind contaminat 
de măreţia şi sublimul imaginarului. Trăsături care vor fi 
transmise, prin filieră paternă, generaţiilor ce vor veni şi 
se vor adînci în păcatul lăcomiei. Găsi cu părere că banul e 
bun, dar nu are nici o valoare dacă nu cumperi cu el 
pămînt. Un gînd mirabil, care-l bîntui pe Vasile Isachie 
Chiric toată viaţa. Se întîmpla înainte ca Misionarul să 
tragă compasul peste ţarinile înzăpezite, din primăvara 
primei întîlniri cu legea, semnalizînd nişte puncte în 
univers, pe care le numi puncte topografice.

Trecuse peste o  apă mare şi un foc, elemente care 
închipuiau frontiera dintre moşia Homicenilor şi Cealaltă 
Lume, merse desculţ, fie pe deasupra apelor, pentru că se 
născuse cu şase degete la picioare şi la mîini, şi căpătase 
darul de a zbura prin aer şi a merge pe ape. Mesteca 
pulberea de aur a ţărînii,  şi nu simţi nici umezeala nici 
căldura, ci doar un joc al plutirii, ca-n visul cu zborul de 
pasăre, şi  focul mistuitor dinăuntrul său, pe care nu-l 
putea controla. Încă zbura cînd primise drept în faţă 
lovitura cu buzduganul, dar nu simţi nci o durere, ci doar 
o ameninţate difuză, la gîndul că zmeii sunt fiinţe 
fantastice. Marioara, viitoarea sa soţie,  cu simţul ei 
raţional, îi spuse, omule, zmeii sunt rodul  nălucirilor  
noastre, teme-te! Cunoştea meteahna zmeilor de a răpi 
copilele de la părinţii lor, şi ce îndrăzneală,  chiar şi  pe 
fetele de împărat,  cu intenţia de jaf sentimental, şi de a se 
căsători cu fecioarele. Venise vremea  să-şi ia femeie, dar 
apa cea mare şi focul despărţea Pîrîul Alb, de coama 
Brezei, dinspre satul Hlăpeşti. Acolo,  în drumul său 
eroic, pe cărăruia care coboară, prin codrii seculari,  
dinspre Săfestru spre Stînca Roşie, întîlni Fiara. Îşi pipăi 
paloşul, era la locul lui, scăpără amnarul şi din frunzişul 

întunecat  veni urletul: cum vrei să ne luptăm? În 
buzdugane să ne lovim, în săbii să ne tăiem, sau în luptă 
dreaptă să ne înfruntăm? Intrebarea era viforoasă şi 
directă, şi nu găsi un răspuns imediat, prin cuvinte, dar 
dilăuntrul său izvodi un glas: taie-i nasul! La nas e 
slăbiciunea Fiarei. Numai astfel fecioara va fi a ta!... 
Recunoscu imboldul venit din albastrul ochilor copilei, 
care se zbătea neputincioasă în braţele călăreţului nebun, 
îi simţi inima bătînd  sub inul cămăşii, şi cu o singură 
lovitură reteză nasul borcănat al furului de fete. Un val de 
sînge negru spălă pămîntul şi frunza potecii, şi zmeul 
scăpă fata din gheare, pentru că aşa era scris. Vasile 
Isachie Chiric consemnă fapta aceea de glorie din viaţa sa, 
printr-un semn al virtuţii masculine, pe lama paloşului 
său, numimnd-o pe fecioara din Hlăpeşti,  Haricleea, al 
treilea nume pe care-l dăduse femeii sale. Aceasta  îşi 
acceptă cu seninătate soarta de a trăi în Homiceni. Fata se 
întristă, cînd sosi în satul pustiu, pentru că  în afara 
crengilor de nuc nu aveau alt acoperiş deasupra capului.  
A  trebuit să izbucnească furtuna, şi să cadă îngerul, ca 
Vasile Isachie Chiric să ia hotărîrea zămislirii copiilor şi  
construirii unei case. 

Cei şapte bătrîni s-au luat după el şi au săpat nişte 
gropi, nedumeriţi de caliatea minunată a pămîntului, e ca 
un unt  negru, a zis Vasile Isachie Chiric, să-l mănînci nu 
alta, şi-au izbucnit în rîs, descoperind cu toţii   teribila şi 
mîntuitoarea forţă a ironiei. Săpau, cu  ochii smeriţi către 
apus, unde  vultanii cei tineri  brăzdau zariştea.   Hagea 
dispăruse după potop,  şi  se credea că a fost ridicat la cer 
de către balaur. Era o neînţelegere, îl aşteptau să-şi 
încheie minunea, cu apa... 

- L-o fi ridicat Fiara în  împărăţia lui, drept jertfă,  au 
spus  Cei din Diaconeşti.

- Dar l-au ucis pe Isus, era  cuvîntul lui Ion Onofrei 
Burduja, care săpa de zor locul numit  Silişte.

- Scorneli, îi trezi pe săpători Haricleea, ţiganul umblă 
Teleleu Tănase  prin pădure, nimeni nu urcă la cer decît 
sfîntul.

Cînd deschise ochii, visul se spulberase, şi Vasile 
Isachie Chiric realiză  că mai important decît ridicarea  
unei case e apa.

- S-o lăsăm pe mîine, oameni buni, spuse, mestecînd o 
iarbă amară.

Îşi  aminti de ţigan şi de promisiunile sale, pentru că 
tecuseră cele şapte zile încheiate şi nu picurase nici un 
strop de ploaie, iar răsăritul se făcea limpede şi se anunţa 
o zi minunată pentru prinderea izvorului. Cînd au intrat 
în iatacul lui, Hagea trona în jilţul său, arăta arţăgos şi 
nedumerit de vizita celor mulţi. Era înconjurat de diferite 
unelte vrăjitoreşti, iar la picioarele sale moţăia o 
mogîldeaţa vie care suspina sacadat.  Lovi cu vîrful 
piciorului şi mogîldeaţa tresări, ca un  arc, şi se ridică în 
picioare.

- ... sunt cu tine, stăpîne! 
- Ai răbdare, Timotei, oamenii aceştia au venit aici ca 

să se facă lumină.
- Şi apă! Ei vor apă, stăpîne!
- Se înţelege, Timotei, aceasta e misia noastră, să le 

dăm senzaţia acestor nebuni, că a lor e izbînda. Păcat, a 
lor va fi truda, şi a noastră mărirea.  

Cei şapte bătrîni au intrat în cortul magic şi aşteptau 
cu înfrigurare. Hagea se ridică în picioare. Părea nesfîrşit 
de înalt, atingea stelele cu mîinile lui de păianjen. Luă un  
foarfec, tăie codiţa lui Timotei, acesta  rînji, îşi arătă o 
dentiţie perfectă şi o limbă de jar,  aprinse o lumină care  
se făcuse de gheaţă. Întors către mulţime spuse tăios:

-  Fiţi gata, pe aici  va trece războiul! 
Se răscoli în sutana sa de culoarea sîngelui, îl certă pe 

Timotei, pentru  că dispăruse din bătătură motanul, şi-l 
întebă: cu ce vom lucra? 

- Nu-i de mirare să-l găsim pe undeva prin ţintirim 
dănţuind cu drăcoaice şi nişte pisici corcite, ciripi.

- Dar în satul acesta nu există cimitir, excelenţă.
  Sluga avea dreptate, în Homiceni nu murise nimeni, 

şi nici nu aveau de gînd să moară. De aceea, printre 
primele proiecte ale satului realizate de către  Vasile 
Isachie Chiric, nu fusese prevăzut cimitirul. Timotei ieşi 
de sub pat,  se îndoi de spate, suspină adînc, şi turnă un 
fel de tinctură albastră într-un pahar, pe care  stăpînul său 
o sorbi dintr-o înghiţitură. În  clipa următoare, cel numit 
să aducă apa s-a făcut un tînăr cu obrazul limpede, şi cu o 
strălucire bizară în ochi. Tuciuriul, care avea acum o piele 
albă ca laptele, şi o musăcioară neagră sub nas, iar părul 
ca alămîia, domina mulţimea celor şapte clanuri. Ochii 
lui, de mărimea unei stele minuscule, iscodeau 
dimineaţa, prin sufletul acelor oameni terorizaţi de 
evenimetele ce vor să vină.

- Dacă vom avea cimitir, ne vom aştepata oaspeţii, 
răscoli încăperea cu un ţipăt Savastiţa, prima femeie a lui 
Ion Bogdan!

- Nicidecum, mormăi Hagea, există un cimitir de cînd 
lumea, şi acolo se află osemintele tuturor sfinţilor, 
mergeţi şi vă închinaţi! După aceea vom răscoli pămîntul, 
şi vom da de apă! 

Vasile POPA HOMICEANU

(fragment de roman)
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conducătorilor şi poltronismul Sofiştilor.
Un tăbăcar bogat se transformă în acuzatorul lui 

Socrate. Acuzarea este bine susţinută cu bani şi 
Învăţătorul este condamnat. Socrate are prilej să fugă 
dar refuză o asemenea idee. Îşi jertfeşte viaţa pentru 
luminarea patriei şi ca şi Iisus Christos el va spune: 
„Lăsaţi să se îndeplinească destinul, căci moartea nu 
este tristă, ci viaţa care-i lipsită de o semnificaţie 
superioară”.

După această incursiune în istorie ar fi poate cazul 
unor recapitulări.

Exemplele citate, ca şi multe altele cunoscute dvs., 
ne arată că, în general, destinul adevăratelor valori 
sociale este tragic. Cine a voit să propage adevărul, a 
trebuit totdeauna să se pregătească de suferinţe.

„O! Atenieni, va spune Alexandru cel Mare, voi nici 
nu ştiţi la ce primejdii mă expun eu pentru ca să 
îndrept drumurile voastre”.

„Este scris undeva ca profeţii să nu poată muri 
decât la Ierusalim”, va spune Iisus, Fariseilor.

Şi în adevăr, privind prin întunericul depărtărilor, 
îţi dai seama că omul de rând este preferat mai adesea 
omului de valoare şi individul lipsit de calităţi, capabil 
numai de invidie şi ură, linguşitor şi oportunist îl 
vedem strecurându-se către vârful piramidei 
îmbrâncind pe alţii, călcând peste orice sentiment şi 
înfruntând cele mai nobile atitudini, în timp ce omul 
de valoare trebuie să-şi croiască drumul prin suferinţă. 
Fiecare pas al lui e o luptă, fiecare mişcare este o 

durere.
Copernic a fost silit să ţină ascuns un manuscris 36 

ani, de frica terorii bisericii, şi sistemul său astronomic 
n-a văzut lumina tiparului decât către sfârşitul vieţii. 
Giordano Bruno, care a căutat să răspândească ştiinţa 
lui Copernic, a fost ţinut 7 ani în închisoare şi apoi ars 
pe rug. Descartes şi-a ascuns manuscrisul preţios al 
Tratatului asupra lumei, îndată ce a auzit de 
condamnarea lui Galileo. Voltaire a trebuit să fugă în 
Olanda, iar Galileo, Helvetius, ca şi Buffon, nu au avut 
o soartă mai bună.

Iată dar că omenirea nu a putut progresa decât prin 
suferinţă, de aceea demult am propovăduit şi eu 
nevoia unei educaţii prin durere. Suferinţa purifică şi 
înnobilează, pe când traiul unilateral şi monoton 
abrutizează şi îndobitoceşte pe om, limitându-i 
orizontul gândirii şi ecoul simţirii. Cine nu a trecut 
prin purgatoriul suferinţei nu este un om complet.

Când municipalitatea pariziană a voit să închidă 
cabinetele publice de lectură pentru a face economie de 
lemne în iarna grea a anului 1789, Napoleon spuse că 
nu va consimţi niciodată la această măsură, căci el 
cunoaşte din propria lui experienţă ce noroc este să 
găseşti iarna o sală încălzită şi câteva jurnale.

Tragedia destinului acestor elemente ale societăţii 
este cu atât mai dureroasă cu cât ele sunt totdeauna 
conştiente de realităţi şi perspective. Fiind dotate cu un 
simţ necunoscut oamenilor de rând – intuiţia 
viitorului, ele depăşesc epocile şi prelungesc vederile 
cu kilometri înainte. De aceea previziunile lor n-au fost 
întrezărite de miopii vremurilor şi au fost totdeauna 
condamnate pentru ca apoi, după moartea lor, să fie 
valorificate ridicându-li-se statui în pieţele publice.

O altă comoară a valorilor sociale este puterea lor 
de sensibilitate pe care am putea-o numi, inteligenţă a 
simţirii, prin care valorile îşi apropie toate suferinţele 
umane. Într-o epocă dată, ele cunosc nevoile mulţimii, 
îşi însuşesc durerile ei şi mai ales descopăr repede 
orientarea ei sufletească, pe când conducătorii 
improvizaţi trăiesc deasupra realităţilor şi se amăgesc 
totdeauna cu vorbe goale şi realizări imaginare.

În Rusia, în paralel cu condamnările la moarte şi 
închisoare, se duce şi o activă propagandă de 
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Destinul valorilor

IV. Aspecte de destin
În afara acestor fenomene perceptibile, există însă şi 

ceva nebulos în destinul valorilor, este probabil o 
contribuţie divină sau a unor fenomene nedescoperite 
încă. Astfel, valorile apar la momentul oportun. 
Napoleon vine în Franţa, când ţara era în cea mai 
gravă anarhie, conducătorii se ucideau între ei, iar 
poporul dezorientat şi flămând era setos de ordine şi 
linişte. „Eu simt că sunt destinat unor fapte pe care 
lumea nici nu le bănueşte” – avea să declare Napoleon. 
El cucereşte repede inima poporului, căci şi-a dat 
seama de la început că Franţa este prea nobilă şi 
poporul francez prea inteligent pentru a inaugura 
acolo cultul forţei şi apoi, adaugă el, în cele din urmă 
sabia este totdeauna înfrântă de către spirit. De altfel, 
Napoleon nici nu înţelegea să conducă astfel de 
oameni. „D-voastră aţi fost chemaţi aci nu pentru a fi 
de aceiaşi părere cu mine, ci pentru a vă da avizul D-
voastră. Eu îl voiu compara cu al meu şi voiu aprecia 
care este mai bun”, spunea Napoleon sfetnicilor săi. El 
făcea război şi avea nevoie de luptători şi luptătorii nu 
se recrutează dintre linguşitori şi devotamente plătite, 
de aceea el preţuieşte pe omul de caracter şi 
devotamentele luminate.

Napoleon avea conştiinţa unei predestinaţiuni, de 
aceea purta multă încredere în forţele lui. „Dacă cerul 
ar porni spre noi, noi îl vom susţine cu lăncile noastre.” 
Ducesei de Weimar îi spune: „Tot ce vine este hotărât 
mai dinainte, ora noastră este fixată şi nimic nu o poate 

opri, eu nu sunt decât un instrument al destinului.”
Napoleon moare împăcat cu rosturile lumii, căci 

pătrunsese tainele destinului şi nu-şi pierduse 
echilibrul sufletesc nici în durere şi nici în victorie.

În Turcia împrejurările cele mai grave scot la 
suprafaţă pe omul cel mai valoros. Sultanul domnea 
peste un popor îndobitocit de superstiţiile credinţei. O 
armată de spioni cutreiera ţara. De la vizir şi până la 
cel din urmă ţăran era supravegheat şi fiecare 
supraveghea pe celălalt. „Abuzurile autorităţii şi furtul 
din averea statului nu are nici o importanţă, spune 
sultanul cu indiferenţă, totul este ca funcţionarul să-mi 
fie credincios.” Muezinii erau foarte ocupaţi cu 
discuţiuni fără valoare. „După părerea D-voastră, scrie 
unul din Adrianopole, un măgar ar putea primi 
autorizaţia să intre Vinerea în moschee? Răspunsul nu-
1 cunoaştem, dar asemenea cărturari nu pot întreţine 
în popor spiritul de demnitate şi poporul nemaiavând 
nici o răspundere în actele sociale, devine nepăsător şi 
apatic, primind cu resemnare orice situaţie”, spune 
domnul profesor Negulescu în Destinul Omenirei.

Într-o astfel de stare de lucruri apare Kemal 
reformatorul, care într-un timp scurt va răsturna 
întreagă aciuire de secături, creând o lume nouă din 
cioburile lumii vechi. Devotamentele cumpărate s-au 
împrăştiat la prima adiere a pericolului uitându-şi 
jurămintele şi papucii pe malul Bosforului. Şi Kemal 
avea conştiinţa unei misiuni, a unui destin, dar spre 
deosebire de Napoleon, el nu a avut timpul să filo-
zofeze asupra încadrării acestui destin, în rosturile 
lumii. Având până în ultima vreme libertatea de 
acţiune, era grăbit la înfăptuiri căci simţea că opera de 
împlinit va depăşi durata vieţii lui.

În antichitate lucrurile se petrec la fel. Valorile sunt 
sortite de veacuri să sufere pentru a deschide omenirii 
drumuri către mai bine. Atena lui Socrate era pe pragul 
prăbuşirii, când filozoful îşi începe învăţătura. 
Conducătorii corupţi se complăceau într-o exploatare 
nemiloasă a poporului iar Sofiştii dezorientau opiniile 
printr-o propagandă anarhică – deci Socrate trebuia să 
lupte pe două fronturi. El susţinea că reforma Statului 
nu-i posibilă fără o reformă morală, iar reforma morală 
fără o cultură raţională. Pe această temă el a clădit 
sistemul său de gândire prin care a dezvăluit ignoranţa 

convingere a maselor. Zeci de milioane de pagini de 
hârtie se tipăresc zilnic în acest scop şi alte sute de mii 
de cuvinte se transmit prin radio şi discursuri 
ocazionale. Te înspăimântă naivitatea acestor oameni 
ai secolului culturii va spune acelaşi autor german. Ei 
îşi închipuie că afirmaţiunile lor pot fi luate în serios, 
când negaţiunea nu are nici o posibilitate de 
manifestare. Cu drept cuvânt Da nu poate avea curs 
dacă Nu devine imposibil.

Destinul valorilor, spre deosebire de cel al 
mulţimilor mărunte, are taine nepătrunse. Un om de 
rând poate fi uşor cunoscut în toate cutele lui sufleteşti. 
Printr-o scurtă privire poţi defini ceea ce este el capabil 
să dea, pe când valorile se ridică cu atât mai sus cu cât 
împrejurările sunt mai grele. Un Mucius Scevola va 
întinde mâna în foc; un Galileo va striga de pe rug „Şi 
totuşi se mişcă”; un Socrate sau un Decebal va bea cu 
seninătate otrava morţii.

Omul mărunt se descoperă repede. Când vine în 
fruntea unei instituţii el nu se poate adapta cerinţelor 
ei. Îl vezi că poartă tara vechilor sale preocupări pe 
toată scara ierarhiei ignorând liniile mari ale rostului 
ce stă la baza fiecărei instituţii. O interpretare 
interesantă a proverbului popular „Omul sfinţeşte 
locul”, am văzut la un astfel de credincios. Deplasat cu 
zgomot în fruntea mai multor instituţii de Stat, prima 
lui preocupare, după instalare, era curăţirea birourilor. 
Nici nu venea la serviciu până ce nu se punea un nou 
tapet, o nouă vopsea şi eventual un nou parchet, apoi 
schimbând ordinea interioară a obiectelor, se instala la 
birou, convins că filozofia populară fusese satisfăcută.

Se pare că natura ajută opera creatoare a valorilor şi 
acest sprijin al naturii este ceea ce noi numim „noroc” 
în problemele de destin. În anul 1788, când începe a se 
pregăti destinul lui Napoleon, a fost o iarnă grea în 
Franţa şi o mare foamete la Paris, încât Maria 
Antoaneta spunea în glumă că „Cine n-are pâine să 
mănânce cozonac”, iar în fruntea armatei se găsea 
mareşalul Broglie, un om brutal, capabil de orice, care 
turna gaz pe focul nemulţumirilor şi abuzurilor de tot 
felul.

În Atena lui Socrate, foametea şi seceta făcuse pe 
popor să strige că zeii se răzbună; iar despre 
creştinism, se spune că dacă Neron nu ar fi dat foc 

Romei, religia creştină ar fi rămas o sectă pierdută în 
istorie.

Valorile sociale mai sunt condamnate la izolare în 
mijlocul propriei lor societăţi. În atmosfera ce ele 
degajă nu pot trăi mediocrităţile, acestea se sufocă şi se 
depărtează sau le îndepărtează, la umbra stejarului nu 
pot creşte buruienile. De aceea societatea preferă 
uneori să nu le utilizeze sau în cazul cel mai bun să 
facă apel la ele, când totul pare pierdut. Din aceste 
motive se pare că Mareşalul Averescu nu a putut să-şi 
dea rodul întregii sale capacităţi, căci nu a fost utilizat. 
Chemat în fruntea Comandamentelor în clipele ultime 
de gravă ameninţare şi în urma unor dezastre 
provocate de alţii, îndată ce reuşea să îndrepte 
lucrurile, era deplasat în alte comandamente, trecându-
şi astfel cariera fără să ne fi dat tot ce sufletul său mare 
era capabil să creeze. Cu simţul lor de adâncă 
percepţiune, valorile îşi dau seama de posibilităţile lor 
în raport cu cele ale elementelor utilizate şi în situaţia 
lor se simt adesea ca nişte zei în lanţuri. În această 
evoluţie a gândirii, „omul de valoare a fost totdeauna 
în conflict cu mediul, el se naşte prea devreme pentru a 
putea fi înţeles”, avea să spună Nietzsche.

Mulţimile găsindu-se pe o treaptă inferioară 
poziţiei lui culturale şi spirituale, nu şi le pot apropia, 
de aceea înţelegerea şi preţuirea ideilor lui are loc cu 
mult mai târziu, adică în epoca în care mulţimile încep 
să se apropie către aceleaşi culmi de pricepere şi 
pregătire. Un exemplu apropiat este preţuirea operei 
eminesciene, care numai în ultimii doi ani s-a bucurat 
de vreo10 studii.

Conflictul cu mediul, este pentru valorile sociale 
izvor de adânci amărăciuni. Câte suflete sublime nu se 
pierd ostracizate de brute îmbuibate de glorie şi forţă 
nemeritată. Scarpia hotărăşte moartea lui Mario între 
două pahare cu vin şi un gest de animalizare a vieţii, 
iar Arhimede şi Lavoisier cad victime unor oameni cu 
mult inferiori lor. Pesimistul filosof german 
Schopenhauer se gândea că poate ar fi mai bine ca 
astfel de oameni să se sinucidă îndată ce-şi dau seama 
că ei au fost mai înzestraţi de natură şi îndată ce 
constată superioritatea lor faţă de mediu. Prin aceasta 
ar scăpa societatea de păcatul unor grave nedreptăţi şi 

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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cerinţelor vremii, a rămas în urmă cu metodele. Pentru 
a-şi acoperi aceste lipsuri, l-am văzut în multe state 
protejându-şi acţiunile prin asprimea legilor ferite de 
judecata liberă a popoarelor.

Omul de valoare aduce în postul său nu numai 
pregătire şi competinţă, ci şi ceea ce putem numi talent 
sau vocaţie, care-1 ajută de a sesiza repede problemele, 
a găsi cu uşurinţă soluţiunile şi a stârni mai ales 
entuziasm pentru idee, ceea ce nu pot face ceilalţi 
oameni. De aceea omul de valoare a avut totdeauna 
consimţământul spontan al maselor.

Priveşti câte odată în arena socială şi vezi oameni 
bine intenţionaţi care se zbat zi şi noapte în rezolvarea 
unor probleme. Soluţiile date sunt adesea cele mai 
juste, dar rezultatele sunt negative. Te cuprinde 
mirarea şi durerea. Explicaţia este lipsa sa de talent. 
Conducătorul acelei instituţii nu a ştiut să deştepte 
entuziasm pentru opera ce-şi propusese, mecanizase 
instituţia ignorând contribuţia morală a sufletului 
uman. Opera lui, lipsită de suflet, se va împlini poate, 
dar nu va avea viaţă şi nu va rezista nici vremii şi nici 
adierii cât de uşoară a pericolului.

Reinstalarea valorilor este fără îndoială o problemă 
grea. Se cere cultură pentru a le putea descoperi. Cu un 
cântar slab nu poţi cântări decât greutăţi mărunte, de 
aceea cu drept cuvânt va spune filozofia populară, 
priveşte de cine se înconjoară pentru a-ţi da seama cine 
este.

Dacă ai nimerit într-un magazin de mărunţişuri 
zadarnic te vei duce acolo cu mărfuri engros, nu le vei 
putea valorifica căci cântarul acelui magazin nu poate 
ţine decât greutatea mărunţişurilor. De aceea pentru 
reîntronarea valorilor se cere cultură, se cere abnegaţie, 
sentimente sublime de jertfă şi devotament pentru ţară 
şi tron şi mai ales o înaltă conştiinţă a răspunderii.

Punem din acest punct de vedere toate speranţele 
în ideea de întoarcere la om, pentru apropierea lui, 
pentru utilizarea lui după merit. Pentru aceasta trebuie 
cercetat sufletul omenesc de aproape. Este de văzut ce 
vrea omul acesta de se agită fără răgaz pe tot globul? 
Nu se bat Spaniolii între ei de doi ani şi mai bine aşa 
numai din capriciul Generalului Franco, nu se 
frământă popoare de zeci de milioane de capriciul 

unor conducători năbădăioşi. Trebuie să existe o 
schimbare în structura sufletească a omului pe care 
filozofia timpului nu a sesizat-o încă. „Suntem bolnavi, 
ne-a intrat războiul în oase”, va avea să strige unul din 
eroii lui Remarque la întoarcerea de pe front şi atunci 
dacă omul suferă de o boală nouă, de o psihoză 
proprie lăsată de războiul mondial, i se mai potrivesc 
oare leacurile trecutelor veacuri?

Cu drept cuvânt se poate spune că nu vom putea 
pune după fiecare individ un jandarm şi nici după 
fiecare jandarm un inspector, dar va trebui să facem 
din fiecare individ un jandarm al conştiinţei lui şi din 
fiecare conştiinţă un inspector al propriilor ei atitudini. 
Fără această înţelegere nu se poate face nimic, a spus 
de curând şi dl. Roosevelt, căci omul din punct de 
vedere individual, social şi moral este elementul 
hotărâtor. Ori acum, în toate părţile lumii, omul este 
agitat şi statele nu îndrăznesc să-1 mobilizeze, căci nu 
pot avea încredere în devotamentul popoarelor lor. Nu 
există un acord între conducători şi conduşi.

În Rusia o mobilizare ar schimba raportul de forţe 
între poliţie şi popor şi ar aduce căderea regimului. 
Germania şi Italia a înţeles această nouă psihologie eu-
ropeană şi o utilizează ca armă de cuceriri. Hotarele lor 
se vor întâlni curând la Dunăre, dacă Statele mici nu-şi 
vor reveni din propriile lor amăgiri.

Se pare că mai multă convingere ar fi mai utilă păcii 
generale decât abuzul oricărei constrângeri. Astfel 
statele ar putea să se înarmeze şi cu un coeficient moral 
foarte necesar la război. Legenda noastră populară are 
dreptate când susţine că tot ce meşterul Manole clădea 
ziua, noaptea se dărâma şi până ce nu a pus în zid 
fiinţă omenească nu a putut ridica mănăstirea care 
străbate astăzi veacurile. Şi noi, trebuie să facem la fel, 
pentru a construi durabil, să punem în zidurile ce le 
ridicăm, suflet omenesc.

De pe steagul revoluţiei franceze au fost şterse cele 
trei cuvinte ce au îmbătat mulţimile un veac şi mai 
bine: libertate, fraternitate, egalitate. Altele tot atât de 
categorice pentru viaţa statelor şi popoarelor au fost de 
curând înscrise: Egalitate după merit; dar demnitate şi 
dreptate pentru toţi. Să sperăm deci într-o schimbare a 
destinului şi pentru valorile sociale.

de blestemele viitorului.
De ce să se martirizeze aceşti oameni adesea pentru 

un mediu inferior şi inconştient, umil şi tembel? De ce 
să suporte invidia, ura şi persecuţia mediocrităţilor? Să 
dispară vârfurile de munte, să se întindă câmpia 
netedă a spinărilor încovoiate şi a mulţimilor fără 
destin. Atunci desigur că va fi linişte şi pace pe 
pământ. Aici raţionamentul lui Schopenhauer se 
transformă într-un adevărat rechizitoriu contra 
valorilor sociale, pe care îl încheie însă cu părerea că 
este de văzut mai întâi, dacă acesta este scopul final al 
vieţii şi dacă omenirea ar putea realiza vreun progres 
fără aceste valori. În afară de această semnificativă 
încheiere, Schopenhauer uită însă că valorile sociale 
sunt instrumente de destin. „Mă simt împins către un 
ţel pe care nici nu-1 cunosc încă” va spune Napoleon în 
Italia, „dar nici o forţă omenească nu mă va putea opri, 
căci zilele mele sunt perfect determinate.”

În unul din romanele sale, Dostoievski ne 
zugrăveşte cu talent conflictul dintre omul de valoare 
şi mediul în care se naşte. Prin plusul său de 
sensibilitate, cele mai neînsemnate evenimente au în 
sufletul lui adânc ecou. Prin puterea sa de cuprindere, 
omul de valoare este un vizionar, prin raţionamentul 
său puternic, dă faptelor coloritul lor real şi ra-
porturilor dintre oameni coeficientul cel mai just. 
Omul de rând se strecoară printre evenimente, le 
ocoleşte, omul de valoare luptă, înfruntă evenimentele, 
şi învinge sau moare onorabil.

„Am fost înfrânt, – spune Goethe în Faust, prin vor-
bele lui Valentin, – dar mor ca un soldat.” Toate aceste 
conflicte fac din viaţa valorilor o tragedie, dar o 
tragedie de destin cu rost universal, legat adesea de 
mişcarea astrelor, de geologia socială, de destinul 
însuşi al umanităţii întregi.

„Sunt sigur că de acum numele meu, spunea 
Puşkin, va străluci de-a pururi pe firmamentul Rusiei, 
pentru că într-un veac turmentat şi într-o ţară barbară, 
am slăvit libertatea şi am cântat dragostea mea pentru 
cei ofensaţi.” Este însă pe pământ un popor care-şi 
preţuieşte valorile. Instruit prin blestemul vechiului 
păcat, el le caută şi le ridică din orice colţ de pământ s-
ar găsi. Auzi deodată răsunând un nume pe întreg 
globul. Este glorificarea acelor valori. Luptând 

totdeauna în frunte numai cu astfel de elemente, po-
porul acesta stăpâneşte lumea de veacuri.

La noi să fi îndrăznit bietul Ionescu să scoată nasul 
mai în afară de media aiurea. Lasă că risca să rămână 
fără nas, dar dacă era şcolar rămânea sigur repetent. 
De aceea din acest punct de vedere, noi am fost mai 
totdeauna ceea ce suntem şi rămânem poate ceea ce am 
fost.

Înainte de a încheia, vom face câteva cercetări în 
domeniul viitorului.

V. Sociologia actuală a destinului
În lung şi în latul european pluteşte astăzi o 

ideologie politică nouă – Statocraţia – care caută să 
aservească cu desăvârşire pe individ statului fără ca 
statul să-şi definească încă peste tot orizonturile. Omul 
contează mai puţin ca în trecutul război. Solidaritatea 
este iluzorie, iar sentimentul camaraderesc al câmpului 
de luptă nu mai este cunoscut. Peste tot, Statul ţine 
acum pe om în mâna sa din frageda copilărie, îl 
înregimentează în formaţiuni militare cărora le impune 
un anumit dresaj, le determină anumite cunoştinţe, 
anumite gesturi, în afara cărora nu trebuie să se abată 
nici o clipă. Orice abatere chiar în propria lui conştiinţă 
poate fi prilej de suspiciune şi de călcare a legilor şi 
chiar şi mai grav, de les patriotism. O astfel de 
orientare fiind fără îndoială, în mare parte, o problemă 
de educaţie, aşa numitele regimuri totalitare au 
început o astfel de operă adecvată ideii politice 
adoptată de Stat. Nimic în afară de această idee şi 
nimic fără această idee. Desigur că prin acest sistem s-
ar putea întâmpla ca oportuniştii lipsiţi de orice 
atitudini morale, trâmbiţându-şi grăbiţi devotamentul 
lor, să se introducă în organismul statelor, izolând şi 
compromiţând pe omul de valoare care ar căuta mai 
întâi o orientare a conştiinţei lui.

„Nu este nevoie de cultură şi pregătire, acestea se 
capătă prin exercitarea atribuţiunilor, va spune Lenin, 
nouă ne trebuiesc acum devotamente pentru cauza cea 
mare a proletariatului”. Şi ce uşor se recrutează aceste 
devotamente când e vorba numai de avantaje şi belşug. 
Astfel, o lume mecanică, uniformizată şi de slab 
randament moral, caută să se instaleze pe un orizont 
colorat şi variat dotat, ignorând legile naturii şi 

experienţa istoriei. Această mentalitate este dăunătoare 
culturii şi civilizaţiei, căci ea duce la o nivelare a 
elementelor şi această nivelare se va face desigur în 
raport cu treapta de cultură pe care se găsesc 
conducătorii statului. În Rusia s-a făcut la înălţimea 
celei mai de jos trepte culturale, făcând din lucrătorul 
simplu, un despot social. Cei săraci cu duhul şi-au 
câştigat astfel împărăţia diabolică, prin lacrimi şi 
sânge. O întoarcere spre evul mediu, ne prezice 
Berdiaev, o auto-sinucidere a unei umanităţi în 
decadenţă va spune autorul german citat.

Evul mediu a avut totuşi un rost, el a salvat forţele 
creatoare ale omului şi a pregătit splendida înflorire a 
Renaşterii, spune Berdiaev undeva, pe când astăzi 
omul merge către un viitor necunoscut cu pregătirea şi 
experienţa istoriei moderne pe care nu ştie s-o 
utilizeze. El intră în această epocă nu plin de forţă 
creatoare ca în epoca Renaşterii, ci epuizat, gol şi fără 
credinţă.

Omul zilei se pierde în oceanul colectivităţii. 
Femeia care fusese altădată vestala căminului şi care 
trebuia să rămână o mamă duioasă pentru a ne creşte 
ostaşi, trece astăzi în pas de defilare cu arma în mână 
în batalioane de luptă către orizonturi neînţelese, 
făcând din cămin o cazarmă şi din atmosfera casei o 
academie sofistică. Pe tot întinsul european ritmul 
poetic a fost înlocuit cu ritmul tobei, iar melodiile 
divine, răscolitoare de nobile simţiri, au fost înlocuite 
prin comenzi, viaţa omului pare că se abrutizează iar. 
Ce va mai fi având de apărat omul acesta dacă el şi-a 
pierdut libertatea şi eul său propriu, va spune unul din 
nemulţumiţii zilei, căci prin nivelare, individualităţile 
vor fi împiedicate să se dezvolte, iar mediocrităţile vor 
fi supraevaluate, creându-se astfel o masă şubredă de 
elemente în imposibilitate de a se mai orienta. Iată o 
problemă serioasă, la care trebuie să se gândească în 
special militarii în vederea apărării hotarelor, căci dacă 
observăm, cuceririle în Europa se fac de o bucată de 
vreme cu arme psihologice. Acum bătrânul Gengishan 
nu va mai veni călare şi fioros, ci mângâietor şi cu 
promisiuni colorate că dintr-o dictatură naţională va 
face doar o dictatură mondială în care se vor armoniza 
mai bine interesele generale şi viaţa se va îmbunătăţi 
prin generalizarea măsurilor administrative. Această 
militarizare statocratică a realizat este drept în Rusia, 
în Germania, în Italia şi construcţiuni noi dar şi o 

spiritualitate socială nouă.
Pe de altă parte războiul viitor cu fronturi întinse şi 

inamici numeroşi, cere caractere de la comandant până 
la soldat. Izolat în câmpul tactic, atacat de sus, din faţă, 
din flanc şi din spate prin debarcări aeriene, ostaşul 
viitorului trebuie să fie o stâncă de granit, pentru a 
putea face faţă acestor evenimente. Secătura umilă şi 
lipsită de personalitate nu va avea ce căuta pe câmpul 
de luptă. Va fi fiind ea utilă în timp de pace contra 
maselor dezarmate, va fi ţinând ea cadenţa mişcărilor 
pe câmpurile de paradă, dar acolo, în arsenalul viito-
rului război nu va avea ce căuta. De aceea pentru a fi 
utilă unei pregătiri de război, statocraţia trebuie să 
înlăture servilismul şi să deştepte în popor spiritul de 
bărbăţie al vechilor cronici. Războiul viitorului mai 
cere o colaborare strânsă între elementele unei naţiuni. 
Nu se poate separa armata de popor. Este interesantă 
din acest punct de vedere, concepţia europeană, care în 
ultimii 20 ani, a căutat o cooperare între popoare prin 
Liga Naţiunilor în timp ce în interior a dus o politică 
de dezbinare prin partide şi grupări şi de înlăturare a 
elementelor proeminente, punând adesea armata în 
luptă cu poporul şi înarmând statul mai puternic 
contra propriului său popor, decât contra inamicilor 
din afară. Aceasta este o greşeală, căci statele nu au de 
apărat ideologii politice, ci naţiuni şi în aceste naţiuni 
elementul permanent este omul.

Spiritul modern cere deci metode noi. Nu mai este 
vorba numai de o colaborare între state, ci şi între 
indivizi, dar această colaborare nu se poate obţine 
decât într-o atmosferă caldă de valorificare a meritului 
în raport de capacitatea lui creatoare.

VI. Consideraţiuni finale
Pare că se întrezăreşte şi la noi ideea reîntronării 

valorilor în drepturile lor şi a repartiţiei misiunilor 
după merit şi competenţă.

Problemele ce se pun astăzi vieţii de stat şi 
instituţiilor lui nu mai pot fi rezolvate cu elemente 
nepregătite. Procesele sociale devin zilnic tot mai 
complicate, relaţiunile internaţionale tot mai 
ameninţătoare, iar poziţia noastră tot mai critică în 
câmpul marilor prefaceri europene. Firul Ariadnei nu 
mai poate fi descurcat de Tezeu, el nu mai corespunde 
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MINIATURI...  FIRIMITUIRI

Secetă mare,
din piatră creşte iarbă,
 gura pustie –
„dar apa unde-i, Doamne?”-
se întreabă vreo cinci beţivi.
*
Copil prost şi pur
lacom de revelaţii 
esenţiale –
timp, viaţă, moarte, neant –
dulci, foarte dulci nimicuri!
*
Trec veacurile,
ne rămân vremurile,
anii se târâie greu,
lavă de aur topit-
parfum de pierzanie.
*
Într-o bună zi
am aflat „adevărul”
     (otrăvită zi) –
m-am pomenit rătăcind
la sânul lui Dumnezeu.
*
Nu-mi doresc martori
nici în clipa din urmă -
semn bun, semn rău, semn...
*
Suflet cald şi bun,
mi te-ai dăruit deplin –
blestemul meu drag!
*
A nins cu fulgi mari,
în joaca lor ningeai TU –
ce frumoşi eraţi!...
*
Te lupţi cu tine
să mă-ngropi în uitare
vei pierde sigur...
*
Am descoperit

măsura neantului –
ştiu, nu mă credeţi!
*
Lume bolnavă,
viitorul a trecut 
fără speranţe.
*
Viaţă şi moarte – 
aceste cuvinte par
a spune ceva...
*
Cred că Dumnezeu
este doar o himeră -
dar ce Himeră!
*
Bolnavii cronici au făcut rând
            la poarta spitalului,
cerşesc pastile şi se roagă
            cu ochii spre cer
neştiutori că Dumnezeu
            nu are program de vizite
            (în viaţa aceasta...).
*
 Gândind la puzderie de fleacuri
            descoperi (uneori)
                  sensul vieţii
             (sensul morţii);
gândind la lucruri grave
          descoperi că nu e 
nimic de descoperit!
corn uscat, nemaichemând
la vânătoare.
*
Proaspăt călcat de maşina salvării,
un ciung numai sânge se milogeşte
              după un strop de morfină,
îl doare şi ar vrea să moară fericit,
paradisul, desigur, cere oarecari sacrificii;
vine poliţia şi rezolvă cazul,
                                punct,
ciungul a traversat pe roşu
                (şi morfină, de unde?!).

*
Ce-ar mai fi de aflat despre strania
             noastră materie, 
                      nimeni nu ştie;
aştept clipa când ultima bacterie
                             îşi va lua zborul
din tot acest putregai spre un alt
                                  cer, cu alt pământ
                    (alte  pământuri)
                                 aşteptăm...
*
Streche bezmetică, arbori dispar,
                                      se pierd
         în colbul umbrelor noastre,
lumini se-aprind, se sting,
                                   se tot sting,
rătăcim, ne-am rătăcit
         în „pădurea de simboluri”
pe drumul zăcând
         într-un singur sens!
*
Pare că nu s-a desluşit chiar totul
                 despre petrecerea pe pământ,
altfel, atât de generosul Dumnezeu
ar fi închis demult prăvălia
                     (prăvălirea...)
*
„Să ne bucurăm cât suntem”
            îmi pare banal,
            prea puţin liniştitor,
împăcarea aduce moarte,
            şi moartea aduce a nimic
                  (cel mult a viaţă!)
*
Apusul lui soare-răsare pare mai
tulburător decât răsăritul lui
                spre soare apune.
*
Sunt muritori care-şi măsoară vremea
      în calende greceşti –
e o idee bună („timeo danaos”!...)
*
La porţile pământului („finis terrae”)

                                       neantul,
la porţile neantului („finis...”)
     o ceată de viermi
desăvârşind un cadavru de lux
  sub ochii viermelui şef – 
                 test de fidelitate.
*
Aproape am isprăvit şi cuvintele
                şi tăcerea,
zbier la mine însumi prin semne –
                nu mai înţeleg nimic – 
nebun de bucurie la limita unui
foarte frumos ideal!
*
Coralii adună furtunilor spume
                în superbe smaralde,
noi contemplăm spectacolul naturii
              dezlănţuite şi, desigur,
 smaraldele în curs de constiture.

MONSTROLATRIE

S-a mai năruit unul, un preaputernic,
îl credeam fără prihană, cel mai...
                            Cel dintre noi,
noi, supuşii, preaplecaţii, ne închinam lui
îl ridicam în toate slăvile,
căzătura de el era Dumnezeu
     (pânâ mai ieri îl scriam EL!)
s-a dovedit a fi murdarul murdarilor,
          mârşavul mârşăvirilor ,
şi când te gândeşti că fiara, hidosul,
          a fost alesul nostru!!!
Pe semne, „el”, pronia dracului
           am fost noi înşine,
                 altfel nu se explică. 

DOMNUL „TESTE” (Ţeastă)

Nu ştiu , „domnule Teste”, câtu-i adevăr şi cât nu
în zicerea aia că „orice om de seamă e pătat de o eroare”!
Acuma depinde ce înţelege domnia ta prin 
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„ om de seamă” şi prin „eroare”!
Atribuirea „de seamă”nu mi-e clară, iar despre „eroare”
am unele păreri formate! 
Că ai omorât „paiaţa” din tine, gestul e lăudabil,
de înţeles, lumea s-a cam săturat de circari şi saltimbaci,
de tot soiul de fluieră - vânt dătători din
membrele superioare (un fel de labe suspuse!) 
şi fluturând din degete indicaţii preţioase! felicitări!
Nu m-ai lămurit de trebuie să-ţi sugrumi
„bucuriile prin bucurii”, s-o ucizi „pe cea mai slabă
cu ajutorul celei mai tari, pe cea mai firavă
cu sprijinul uneia fundamentale”!
Lasă, măi Domnule }eastă, bucuria să fie bucurie,
bucură-te de ea, mică, mare, cum o fi, că n-are ce strica,
vorba ta: „cuget, oare asta ce strică?!”.
Apoi, fi-va ea bună şi frumoasă, „confortabilă” ea
„singurătatea”, însă nu una absolută, eu unul simt 
nevoia 
să ştiu, să miros că undeva dincolo de mine sunt alţii,
ceilalţi, buni sau răi, semeni de-ai mei, creaturi...
                       (nu am idee ale cui!).
Şi aia cum că EL „a creat bărbatul şi, negăsindu-l
suficient de singur, atotputernicul de EL , i-a dispus 
o companie – femeia – care să-l facă pe dumnealui,
bărbatul să simtă mai din plin farmecul singurătăţii”!
Ceva mă face să cred că n-ai o părere prea măgulitoare
despre Marele Arhitect al Universului!
Ai mai pansat-o puţin, măi mon ami, când totuşi 
ai concedat că, da, „merită fără îndoială să faci dragoste”, 
chiar dacă nu de aia, ori de ăla, amor turbat, 
dar un exerciţiu distilat, ca o „preocupare a spiritului”,
abstractă, filtrată, părelnică, ce mai, fără cine ştie
mare învârtoşanie  a sexului... Aici ai feştelit-o
(pare că de prea multă „valeryană” administrată
pentru, deh, cal-mare!); nu pricep,
bre franţuzule, de ce te deranjează „fecundaţia”
„succedaneu” al „raportului” celui de price, ori nu eşti
de acord cu porunca supremă:
„Înmulţiţi-vă”, şi atunci schimbăm foaia!
Însă analogia pe care ai operat-o cu un aforism
al lui Joseph de Maistre despre conştiinţa 
omului „cumsecade” m-a uns la inimă: 
           „Nu ştiu ce înseamnă conştiinţa unui prost,

           dar aceea a unui om de spirit este plină de prostii”!
Mi-a plăcut şi, de asta, îţi trec cu vederea 
multele cusururi, păcate – zi-le cum vrei – ale cugetării 
tale,
totuşi super-seducatoare... Faptul că „ai mers până la 
capăt 
în tine însuţi” e întru totul lăudabil,
nu aici stă eroarea ta, „om de seamă”
fără niciun dubiu. Şi, la urma urmei, ce-i aia „eroare”
atâta timp cât Patronul cosmosului a plămădit 
Lumea tocmai dintr-o regretabilă „eroare”?!

CIORAN

*Nu-mi accept (poate greşesc!) neantul, iubite
domnule Cioran, chiar dacă (totuşi)nu sunt 
„un bolnav mintal”! Nici (prea) credincios nu mi-s,
nici ştiu ce grozavă „voinţă de a dăinui”
mă încălzeşte, aşa că, maestre, nu te mai 
înspăimânta! Şi eu voiesc a mă tăvăli ca
 Domnia Ta în „ mortalitatea mea”.  Cât despre 
„voinţa de a rămâne normal” nu văd cu ce ar împieta 
O eventuală neacceptare a neantului.
Şi , în fond, ce-i aşa mare dramă să fii puţin anormal?!  

*De ce să fii „mai puţin artist” dacă eşti
„aproape de natură”? Vă repet, a câta oară, dragilor:
 natura şi nu altcine este marele artist al acestei
 neferice materii cu sufletul ei cu tot!

*Oare „lacunele virilităţii sunt reşedinţa spiritului”, 
poete?
Iar dumneaei, „femeia pură” (=”homo sapiens” de sexul 
respectiv) de ce să fie „mai goală lăuntric decât un 
animal”?!
În treacăt fie zis, nu tot animale suntem?
Şi ... şi „masculul intact” de ce „să epuizeze definiţia
cretinului”?! Câtă vreme, „definiţia cretinului” 
e foarte greu de epuizat... Fireşte, da, aici n-o zici rău:
„viaţa interioară este apanajul delicaţilor”, dar...
dar de ce ăştia, „delicaţii” (ca unii dintre noi...) „să sufere
de o epilepsie fără zvâcniri şi bale?! Mda, nu-i o treabă 

prea simplă să rămâi „normal” pe lumea lume!

*Istoria – „ironie în marş„! Nuuuuu! Istoria
suntem noi oamenii, iar unii dintre noi habar n-au 
cei aia „ironie”! Plus că s-a stabilit nu (mai)
există... Şi-apoi cum vine asta: „ironie în marş„?
„Marş„ încotro?...

*Nuuuuu, universul nu începe şi nu se sfârşeşte
cu fiecare ins  în parte, că-i el Shakespeare, Eminescu
Cioran sau cu oricare cerşetor la colţ de uliţă,
oricât şi-ar trăi toţi la un loc sau fiştecare pe barba lui
nimicnicia într-un plan al absolutului.
Universul e altceva, nu se ştie ce, dar totuşi...
Începutul şi finele neantului n-are a face cu naşterea,
viaţa ori moartea creaturilor botezate
cu tupeu de ele însele „homo sapiens”!

*Categoric nu, nu, nu: speranţa nu este o virtute de robi! 
Aceştia, robii, la genunchii lor,
nu posedă veriga numită „speranţă”!
Disperare da, speranţă, nu!

*„Suma insomniilor noastre este singura care ne distinge 
de animalele necuvântătoare şi de semenii noştri”! Suma 
viselor e
cu mult atrăgătore, domnule Cioran, nu găseşti?! 
Însomniacii sunt deprimanţi; personal prefer un câine 
care latră delicat în somn, unui insomniac , fie el şi 
cuvântător (ăsta fiind în stare a debita şi nenumărate 
tâmpenii).

*„Viaţa inspiră  mai multă spaimă decât moartea; de fapt 
ea – viaţa – şi nu moartea, e marele necunoscut”. Domnia 
voastră,
domnule Cioran, vorbea parcă într-un loc de 
„exuberanţa cotropitoare a vieţii”, încât chestia cu 
„spaima”
şi „moartea”, judecata amintită, îl pune  pe distinsul 
cugetător care sunteţi într-o situaţie
de subtilă inconsecvenţă cu sine . Se întâmplă şi la 
alte case, nu vă faceţi probleme... Aflaţi, maestre,
dacă nu ştiaţi, că „ marele Necunoscut”

nu e nici viaţa, nici moartea...
Vă las să ghiciţi singur care-i misteriosul personaj...

*„Dacă Isus şi-ar fi încheia cariera pe cruce şi nu s-ar fi 
angajat să învie – ce grozav erou de tragedie ar fi fost”!  
Dar, domnule Cioran, vorba altcuiva (teamă mi-e că-i a 
mea!):
noi, credincioşii în EL, am pierdut un, poftim, 
„grozav erou de tragedie”, dar am câştigat un 
DUMNEZEU!
Şi, hai să intrăm în convenţia propusă:
povestea fiului omului tot tragedie se cheamă, în fond!
Ei bine, Isus „fiul”... nostru,
este, aş zice, erou de tragedie de două ori ori mai 
„grozav”,
întrucât‚ „neîncheindu-şi cariera pe cruce” a azvârlit 
(ăsta-i cuvântul!) umanitatea în bolgiile unei
uriaşe  tragedii frizând disperarea!
Înainte de Isus, Diogene cinicul a dezvăluit
chipul „hâd al omului”, care „chip” astăzi,
după mii de ani este mai hâd ca niciodată! 
„Duşmană a evidenţei” – religia – tragedia fiului lui...
Dumnezeu, pare a nu fi ţinut (şi nici nu ţine) seama
 de tot mai întristătorea condiţie umană a neantului!

 „SFÂRTECĂRI”
                    -mereu Eminescu-

Întoarce, Doamne, roata vremii 
                                şi dă-ne alt destin,
prea multe neînţelesuri în CARTEA vrerii Tale,
trăim cât trăim a da de veste 
morţii că venim curând (şi pentru totdeauna!)-
fel trist al neantului de a-şi bate joc de năluca
             sufletelor noastre rătăcitoare.
Mai merită să-ţi faci chip cioplit, 
                               chip de închinare
după a Ta enigmatică asemănare,
                               Bunule Dumnezeu
(gropar al tuturor văzutelor şi nevăzutelor?!)
Smintiţi saltimbaci crezând pentru o seară
în steaua lor, convinşi că sunt alfa  şi omega

acestui spectacol de măşti ucigătoare,
până într-o zi când comedia se va sfârşi
      (ca orice comedie din repertoriul Tău, Doamne!).
Să-ntinzi buchete de flori siniştrilor asasini
cu armele-aţintite spre piepştul şi creierul Tău
nădăjduind că astfel vor uita s-apese  pe trăgaci
               -ce fel de oameni suntem?!
                       (sau nu suntem oameni!). 
Pe cer se-adună alte ceruri,
                       Alte creaţiuni stranii
dau năvală la margini de univers –
       Dumnezeu (neasemuitul, totuşi!)
asistă neputincios la emanaţiile sale proprii.
Nu, tu nu te-ai născut, Fiule n-ai trăit,
       iar de murit nu putea fi vorba 
 (cum să fii nemuritor când n-ai fost muritor?!)
stăruie un blestem în taina tainelor 
                             (ce-i de făcut?!)
Aşteptând, tot aşteptând şi tot nădăjduind,
ne vom spune cândva „pe curând”,
                               „pe niciodată”
(pare că însuşi timpul moare, iar Dumnezeu
nemaiplângând nu-şi mai aude plânsu-şi).
De-o vreme năuc, năuc, în bătaia de joc 
a imaculatei concepţiuni, caut, încă  mai caut,
precum „bătrânul dascăl”, puncte de sprijin, cârje 
pentru neant,  alte „puncte”, mişcătoare,
nemişcătoare, panică, spaime, oroare, eroare,
să fie oare infinită împărăţia prafului şi pulberii,
ce teroare, Doamne, ce teroare!?
De unde, de neunde nasc orduri taine noi şi,
din când în când, câte un nou Demiurgos 
                                    ne cheamă la ordine. 
Un şarpe (şarpele veninos al îndoielii)
     mă încolăceşte cu dragoste mare,
îmi sunt tot mai vrednic de spânzurătoare,
şi mă întreb, ca orice păcătos
dacă „viaţa lumii” nu-i, totuşi,
„vis al morţii etrne”
  
      (moarte, şi ea trecătoare).

GATA CU „IRONIA ROMANTICĂ”!
                (lui Novalis, celui atât de tânăr)
  

Gata cu vremea basmelor, 
              cu „lumea-vis”, „visul-lume” ,
poveşti de adormit amatorii
              de senzaţii decadente,
lumea - un nimic la puterea zero,
matematica a sucombat sub
              presiunea lui „unu”,
„timpul dinaintea creaţiunii” e mort, 
              trăiască „timpul de după lume”
muritor şi el din naştere,
„înţelesurile”, de sus până jos, sunt „vulgare”,
aristocraţii spiritului dorm somnul de veci
               şi visează măscări,
„lumea adevărului” – povestioară scornită
              de palavragii făţarnici;
adevărul şi-aşteaptă lângă eşafod
              ideala execuţie
(fără „idealuri” nu se poate nici trăi, nici muri)
Dumnezeu, sătul de propria-i scorneală,
a dispus ca poezia să fie împământată
               în cimitirul săracilor;
ferice de tine, prinţ al nopţii, 
              că ai trăit alte timpuri,
azi, în era „care pe care”,
              a lui „n-am văzut, n-am auzit”
şi-a tuturor celorlalţi coţcari de drumul mare 
nu mai avem ce romantiza, bătrâne adolescent,
plecat înspăimântător de copil între umbre!
Universul nu este în noi, nici noi în el,
              nimeni nu este în nimeni,
în lăuntrul nostru nu mai duce niciun 
             „drumeag misterios”,
da, aici ai fost teribil, dureros de inspirat:
„a trăi este un fel de boală a spiritului”
iar „mistica morţii” – o regretabilă eroare,
dar, înţelege şi tu:
cu mult mai regretabilă este mistica vieţii!  

trec veacurile,/ne rămân vremurile
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Stindardul cu cap de lup şi trup de şarpe trebuia să fie 
frumos şi util, în aerul nopţii, sub cerul Sarmisegetuzei. 
Nu-l găsim la Didim. Aici flutură doar capul Medusei, 
rotund ca un Soare, cu şerpii pe frunte, transmiţînd un 
mesaj lui Apollo către  ţinutul zeilor... Privesc piatra tăiată 
pe mijloc, o ruptură în neantul pietrei, sfidare a timpului 
neiertător. Pipăim sfidător timpul. Anaforeea încearcă să 
mă scoată din realitatea visului, şi să mă introducă în 
aceea a misterului nedescifrat,  şi de aceea-mi spune:

- Nu vezi, fiinţa aceasta zănătică şi persiflantă, cum 
seamănă cu Apollo!

- Desigur, seamănă, toţi monştii poartă, într-un fel,  pe 
chip, semnele solarităţii. Nu doar fantezia noastră în a 
cunoaşte şi a crea este infinită, nu doar nevoia de 
idealitate este nesfîrşită, precum apariţia şi finalitatea 
noastră pe pămînt!... Sunt rodul  celei mai pure fantezii 
ale oamenilor, şi acestea  sunt miturile.  De care trebuie să 
ţinemam seama , pentru că reprezintă sîmburii unor 
adevăruri istorice... Nu!?...

- Aşa trebuie să fie, se identifică cu istoria poetizată şi 
idealizată a unor fapte care ne incită la curiozitate şi ne 
încîntă cu sublimul rostirii. 

- Aşadar, miturile sunt creaţii verosiumile, legate de 
realităţile vieţii, de faptele şi aspiraţiiile oamenilor, şi care, 
în cele mai multe cazuri, conţin în sine o morală, a cărei 
durabilitate ne etse confirmată mereu...

- Aşa se va fi petrecut cu mitul Meduzei, a lui Lupului 
Solar dacic, a Gorgonelor, al Celor care prind în chingile 
cunoşterii aerul incantatoriul al solarităţii... 

Îngîn, şi mă opresc, drumul în  imaginar le întrece pe 
toate.

Ce deosebire va fi fiind între razele soarelui şi razele 
şerpi, care aureolează fruntea acestui monstru. Nu cunosc 
răspunsul, şi nici nu speculez. Ea ironizează tăcerea mea 
maladivă, care nu-i deloc întru fiinţă, ci dincolo de 
aceasta! Aiurea...  Monştri seamănă unul cu Celălalt, 
spun,  trezit de către Apollo Soare, care bîntuie piatra, cu 
şerpii de foc, adaug. Pretutindeni, în arealul acesti sit, 
piatră şi iar piatră, timp prelungit în memoria  unui zeu 
nebun care se joacă şi astăzi cu liniştea noastră. Cîteva 
femei, prinse în ludicul pietrei, încearcă să închege 
firimiturile, şi să le intrice în sens. Va mai dura, pînă vor 
ajunge, acolo, în neantul strivit de nepăsările oamenilor. 
Istoria nu cruţă pe nimeni,  nici timpul. Ascult un aulos, 
şi-o admir pe Euterpe, într-un mozaic roman din 
Cartagina.  Zeiţa salvează mulţimea sunetelor de la 
dezastru, ordonînd cîntarea şi succesiunea melodică a 
sunetelor, într-un întreg, care încîntă plăcut urechea. 
Refuz să pronunţ cuvîntul estetic, e prea pretenţios pentru 
profanul din mine. Mai aproape, Apollo, după disputa cu 
himera, cîntă la Harpă. Cu gîndul la acei daoi şi la Apollo 
Lup, ascult tăria vîntului care sparge timpanul lupului, 
aerul intră prin gura-i larg deschisă şi produce vijelia 
muzicală. Numai atît oare, la acest vîtej aiuritor s-o fi 
limitat muzica acestor inşi care colindau Carpaţii! Desigur 
că nu, îmi şopteşte Anaforeea...  Acei daoi vor fi avînd 
muzica lor, ei  păstrau un loc sensibil în cultul muzical al 
locului, dacii vor fi folosit mai întîi vocea umană, o 
melodie de o riguroasă simplitate, desfăşurată pe un 
amibitus redus, de o sobrietate austeră. Vocea umană va fi 
fost acompaniată de intsrumente, care  completau cadrul 
muzical constituit. Ce intrumente vor fi avut dacii, cu ce 
se vor fi în-cîntat acei daoi!? Nu e greu de ştiut. Făceau 
parte din acelaşi grup muzical  cu acela al lui Orfeu, 

tracul. Ni-i închipuim pe dacii muzicali, serioşi şi gravi, 
chiar şi în clipele de exuberanţă! Prin muzică, trebuiau să 
domine natura, omul, animalul, duşmanul. În practica 
magico-religioasă, unde muzica deţinea o funcţie 
esenţială, se credea că un cîntec, ca şi un gest, poate să 
influenţeze succesul unei acţiuni, cu deosebire  munca, 
lupta sau vînătoarea. Forţele supranaturale, de care se 
leagă soarta umană, puteau fi înduplecate prin muzică. 

Orfeu, cel care închipuie teribila forţă de iradiere a 
muzicii, cucereşte supraumanul, de asemenea animalele, 
păsările, copacii, pietrele. Se ştie că mitul grec al lui Orfeu 
provine din fondul trac. Orfeu este fiul regelui trac 
Oeagrus, şi a muzei Calliope. Ce origine complex 
muzicală va fi avînd acest ins, persoana sa care ne face să 
credem, că pe aceste meleaguri,  vor fi cîntat toţi orfeii din 
Lumea Antică. După Pindar, el ar fi avut drept tată pe 
însuşi Apollo (iar ajungem la marele Zeu) care i-ar fi 
dăruit lira, instrument creat de alt zeu, Hermes, iar mama, 
Calliope, cea mai înţeleaptă dintre muze, este desemantă 
muza dansului, cîntrecului şi elocvenţei. Iar după 
pitagoreici, Calliope era şi muza filosofiei, fiind 
reprezentată în pictori cu o liră şi un obiect de scris în 
mîini. Princiară sorginte, trezind numeroase  invidii... 
Confuze chestii, însă, concură asupra origini lui Orfeu, 
după tată, este cert: îl are ca predecesor pe Apollo, şi asta 
e suficient. Celălalt, pămînteanul, e dat de către exegeţi la 
o parte.  Nu-i de mirare, muzica traco-geţilor, se naşte aici, 
tonalităţi şi iancantaţii cu bogate reprezentări sudice. 
Orfeu este dac, trac, sau ce-o mai fi fiind, şi  dacă logica 
funcţionează, chiar şi Apollo s-o fi născut pe aceste 
meleaguri. Nici muzica greacă a acelor timpuri nu va fi 
fost una simfonică. Avea însă acelaşi dar al simplităţii şi 
completitudinii, cu reflex magico-practic şi de ce nu!, 
estetic!  Cum erau toate artele acelor timpuri. La daci, 
muzica posedă resurse mirifice, cu o excepţională putere 
de vrajă, e capabilă să purifice sufletul şi să vindece 
organismul. Ascultînd muzica, acei daoi, depăşeau criza 
lăuntrică pricinuită de vreo boală.

 Platon, în  dialogul Charmide, scrie că a învăţat de la 
un vraci trac, discipol al lui Zalmoxis, o epodă care avea 
puterea de a-l face pe om nemuritor. La traco-geţi, muzica 
avea un efect benefic asupra omului, în momente cruciale 
ale vieţii, chiar şi în faţa morţii, cîntecul avea menirea să 
fortifice voinţa pe cîmpul de luptă, şi în serviciile divine, 
cînd se aduceau jertfe umane zeităţilor. Lui Zalmoxis, în 
prezenţa marelui preot şi a mulţimii, se cîntau partituri 
minunate, i se oficiau rugăciuni, i se executau dansuri 
ceremoniale, oamenii se apropiau de zeu prin intermediul 
muzicii.  Se reprezentau  modalităti  de invocare şi slăvire 
a Zeului, alături de care credeau că se vor afla după 
moarte. La lumina torţelor, în sunetele instrumentelor de 
suflat şi a celor de percuţie, mulţimea cînta şi dansa, 
colindînd munţii şi văile pînă la istovire.  Se crea o stare 
de extaz, de beatitudine şi devoţiune. Teopomp, în cartea 
46 a Istoriilor, arată că geţii fac soliile cu citare şi cîntînd tot 
timpul din aceste instrumente... Iordanes spune: cînd Filip al 
Macedoniei se fla la porţile cetăţii Odyssus stăpînite de 
geţi, a fost impresionat de preoţii geţilor care le-au ieţit în 
cale cu chitare şi veşminte albe, rugînd în cîntece pe zeii 
patriei să se îndure de ei. 

Iatră mesajul de pace al muzicii. Aceasta este chemată 
să îmblînzească nu numai fiarele, dar şi duşmanii 
oamenilor. Ne întoarcem la Şarpele-Lup, simţim invocaţia 
apelor, a muntelui, a cugetului şi a firii acestor 
nemuritori. Prin glasul abstract al unei muzici bizare. Dar 
atît de sigure în mesajul exprimat: durere, invocaţia 
cerului, în datul supravieţuirii. Muzica intră în suportul 
organic al vieţii. Despre agatîrşi, marele Aristot, spune că 
aceştia : verifică legile şi le cîntă spre a le ţine bine minte... 

Vom avea încredere în 
cuvîntul scris al 
filosofului. Şi ne vom 
închina lui Strabion 
din Amnesia, care 
făcînd referire la 
originea muzicii vechi 
spune: Muzica 
întreagă, privită ca 
melodie, cît şi ca ritm, 
cuprinzînd şi 
instrumentele, e 
socotită a fi de origine 
tracă şi asiatică. Şi pe 
acesta să-l credem, 
Saşiul, ca va fi studiat 
în  Asia Minor, 
Armenia, Grecia, 
Roma şi Alexandria, 
va fi călătorit prin 
Europa, Egipt,  pînă la 
Marea Roşie, ca să 
ajungă la această 
concluzie. Şi era pe 
timpul lui Augstus, cu 
mai bine de o sută de 
ani, pînă la venirea 
civilizatorului Traian.

Aprilie 2012

Lupii, în vis
Vasile POPA HOMICEANU

Ne putem remarca în câmpul literaturii şi la vârsta 
senectuţii? Exemplele întâlnite în istoria domeniului 
confirmă acest lucru. Unul concret se petrece chiar sub ochii 
noştri, ni-l oferă ieşeanul Mihai Liţu Munteanu. Scrierile lui 
au ieşit la lumină în ultimii doi, trei ani, însă ele au fost 
gândite aşternute pe hârtie şi bine puse în dosare poate 
pentru a căpăta girul timpului, poate pentru o confruntare 
axiologică, adică acel „demn de”, acea valoare implicată în 
miezul fundamentelor moralei şi esteticii, altfel opera nu se 
susţine şi nesusţinându-se ea trece în ceva „nedemn” de 
luat în seamă. Se ştie, scrierea literară autentică nu se poate 
realiza pe terenul inculturii beletristice, talentul îşi extrage 
seva din solul cultivat de secolele anterioare, cu alte cuvinte  
fără lecturi substanţiale în diacronie şi sincronie nu se poate 
ajunge la o operă adevărată. Adâncimile gândului, puse în 
valoare de perspectiva deschisă de multele lecturi, se 
regăsesc în textele autorului. Aşa ne explicăm şi 
acumulările lui Mihai Liţu Munteanu, sesizate nu numai în 
pasiunea cu care şi-a făcut cercetările în lumea medicală sau 
în incursiunile literare şi filosofice, ci chiar şi în realizările 
sensibile din cele trei volume de versuri : „Vremea 
amintirii”, „Rătăcit în iubire”, „Clopote în amurg”.

A patra sa carte nu mai ţine de teritoriul liricului, acolo 
unde poetul îşi explică trăirile pe calea metaforei, 
îmbrăţişând stilul clar şi limbajul nuanţat, vocea nostalgică 
şi fascinaţia amintirilor, este noul volum al cărui conţinut 
face obiectul studiului critic şi al meditaţiei filosofice. 
Incursiuni literare şi filosofice (Ed. Timpul, Iaşi, 2012) adună 
însemnările publicate de-a lungul vremii, între care 
amintim de Ethosul eminescian, „Tradiţionalismul ” lui Ion 
Pillat, Grigore T. Popa – opera publicistică, Ioan Al. Brătescu-
Voineşti – viaţa şi opera în imagini, Corneliu Sturzu – restituirea 
jocului, Un neokantianist întârziat: Alexandru Bogza (scriitorul 
Const. Mănuţă, care asigură prefaţa volumului, precizează 
în maniera-i cunoscută toate elementele structurale ale 
cărţii). Pentru a ne face o idee asupra modului în care 
autorul tratează subiectele, vom apela la câteva concluzii cu 
valoarea emblematică, preluând segmente de analiză care 
pot reprezenta esenţa gândirii şi contribuţiei personalităţii 
respective : „Convertirea poetului spre motive autohtone, 
care trecute prin filtrul unei sensibilităţi hrănite de o aleasă 
cultură şi o dulce melancolie, va constitui nota de 
personalitate şi originalitate a poeziei pillatiene”, „Pana 
publicistică a lui Gr. T. Popa a fost muiată în cerneală în 
vremea tinereţii, dar dacă n-ar fi existat contactul cu «Viaţa 
Românească» această pană s-ar fi putut frânge şi cerneala s-
ar fi uscat …Cei care i-au dat aripi să zboare din ce în ce 
mai sus au fost răsplătiţi prin simţămintele sale, prin 
sufletul său deschis, prin dăruirea de sine, dar şi prin 
scrisul său”, „Scrierile sale (ale lui I. Al. Brătescu –Voineşti, 
n.n.) au fost folosite şi se folosesc şi astăzi pentru a ilustra 
multe noţiuni literare şi mijloace de expresie artistică”, „În 
Restituirea Jocului, Corneliu Sturzu dă o replică care vizează 
crearea unei noi imagini asupra creatorului şi a operei sale, 
de unde transpare un caracter optimist şi dinamic, o căutare 
permanentă de a descoperi sensuri noi existenţei umane”.

Un capitol aparte îl constituie, după opinia noastră, 
prezentarea lui Alexandru Bogza (fratele lui Geo Bogza şi al 
lui Radu Tudoran) din punctul de vedere al curentului 
filosofic neokantianist. Mihai Liţu Munteanu readuce în 
discuţie Realismul critic  ca pe o tulburătoare experienţă 
umană, punând faţă în faţă gândirea filosofică a lui Al. 
Bogza cu cea a lui C. Antoniade, ambele însă raportate la 
meditaţia lui Kant asupra realităţii care, pentru a fi cunoscut 
cu adevărat, trebuie trecută prin structura şi sensibilitatea 
spiritului nostru. Ce rezultă din această analiză? Al Bogza, 
pe cât de mare gânditor, pe atât de mare necunoscut (doar 
într-un cerc restrâns lucrurile stau altfel) a avut curajul să se 
distanţeze de „criticismul kantian” prin demonstraţii logice, 
afirmând că teoria lui Kant despre perspectiva realităţii are 
în vedere doar un singur mod  în care este afectată 
sensibilitatea omului, ceea ce este un fenomen incomplet şi 
deformant, pentru că „sensibilitatea noastră este afectată în 
trei moduri diferite, două antipolare şi unul interpolar”.Al 
Bogza îşi argumentează teoria pornind de la verificarea 
experimentală în muzică, o face în studiul său de amploare 
Realismul critic, cu cele aproximativ 400 de pagini, dar şi în 
manuscrisul cu titlul Spaţiul şi timpul kantian, descoperit de 
Mihai Liţu Munteanu la Câmpulung Moldovenesc. Nu 
putem intra în detaliile filosofice ale lui Al. Bogza aici şi 
acum, ideea este că un filosof român a venit cu contribuţii 
remarcabile în corectarea unei teorii, deşi impusă cu 
autoritate în Critica raţiunii pure. Se întâmplă ceva magic în 
cartea lui Al. Bogza, cum o spune însuşi Constantin Noica.

Incursiuni literare şi filosofice, deşi apărută atât de târziu, 
are  meritul de a aduce noi puncte de vedere şi mai ales 
completări pentru mai buna cunoaştere a vieţii şi operei 
unor creatori de prim rang în cultura şi ştiinţa românească, 
cu atât mai mult cu cât unii dintre ei au intrat în conul de 
umbră lăsat de timp dar mai ales de dezinteresul generaţiei 
noastre. Mihai Liţu Munteanu nu este numai poetul sensibil 
din volumele de versuri amintite, prin această carte este şi 
cercetătorul cu acribie tipică studiului serios, încât îl putem 
aşeza undeva între sensibilitate şi rigoare, îngăduindu-mi 
trimiterea la titlul unui volum al subsemnatului.

fascinaţia lecturii

Nicolae BUSUIOC

Incursiuni literare şi filosofice
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Nouă cărţi de poezii a publicat până acum 
Constantin Popa („Preţul alegerii” (l976), „Cuvinte 
învinse” (l978), „Perioada de instrucţie” (l981), 
„Împăcarea cu Faust” (l986), „Şcoala cu îngeri” l991), 
„Teroarea clepsidrei” (1996), „Donatorul de umbră” 
(2000), „Sertarul cu emoţii” (2006) şi „Crescătoria de 
clipe” (2011).

Pentru actorul, regizorul, dramaturgul şi profesorul 
Constantin Popa poezia constituie şi reconstituie 
demersul prin excelenţă genezic-reflexiv, deopotrivă al 
începerii şi al perceperii, al uimirii şi al numirii, al 
creaţiei prin cuvânt. Desigur, poezia, „arta nevinovată a 
cuvântului” (Holderlin), e mai mult decât o urmărire, 
vânare de vânt - de felul deşertăciunii, al succesului cu 
orice preţ pe piaţa de schimb şi de nesfârşite replici, a 
lumii atinse de inflaţie -; poezia e mai mult decât o 
intrare în „jocul de rol” (Wittgenstein), o interpretare ca 
stare de a fi „între” de felul scenei-spaţiului, ca 
însumare a timpului succesiv, de succes.

Şi-i de admis că poetul nu se naşte din pielea 
aplauzelor străine, din pragmatică şi ieftină auzire (el 
ştie că frunzele se aud, nu se ascultă, că ele te învaţă 
doar lecţia căderii şi decăderii, că la pomul cunoaşterii 
şarpele nu-şi lepădase pielea mai mult sau mai puţin 
verde, cu solzi frunzoşi). Desigur, din placenta 
ascultării şi-nmiresmării-mirării, din sfâşierea chenotică 
de sine până la sine, el, poetul, se iveşte - eul creatorului 
fiind cel ce, cu nobilă asumare, se lasă, precum 
momeala, vânat în cuvânt, în poezie, în stare de duh. 
(Cu acest preţ, el nu vorbeşte din afară cuvintele, ci ea, 
limba, îi şopteşte ce-cum anume el să spună.) Poetul nu 
doar spune, nu doar numeşte - meneşte ca predestinare - 
„datul”, ca pentru hăitaşi: vânatul; între semeni el arată 
ceea ce nu se poate spune, experiază travaliul sisific al 
revelaţiei, astfel pe sine se face smerită şi zveltă punte, 
se expune, de nesmintit din menirea sa de a fi om şi 
omenire - el tocmai că se face pentru fiece semen 
„darul”, îndreptăţita primire şi totodată primenire de 
sine. Cu simplitate - stil şi ascultare -, poetul e cel ce te 
redă, drept dar, ţie însuţi; sieşi, el se face aldoilea, 
secundul, imun la înfoiate, spumoase, explozive 
aplauze-clipe-secunde.

Dintotdeauna avem motive să credem că lumea nu a 
consumat şi nu consumă ca atare poezia, ci numai pe 
poeţi (le putem spune şi eroi, şi sfinţi, şi genii, şi 
nebuni). Din succesivitatea ameţitoare - de copleşitoare 
forţă centrifugă, succesivitate ca simultaneitate de 
dinamită gata în exterior să te-arunce de pe traiectorie 
(a se vedea competiţia acerbă de piaţă care a cuprins 
omenirea, orbind-o şi sorbind-o) -, de la sine nici un 
moment nu se face eveniment (în care timpul să-şi 
aducă de el aminte), decât printr-un sacrificiu, prin acea 
în-scriere într-un chihlimbar: suspendată lacrimă, de 
eter închegare, cifru de frumuseţe şi diamant. Plasat 
între timp şi eternitate, poetul e cel ce se poate face 
„poveste… în nouă neputinţi”, invocând pe însuşi 
ajutorul cu sublimă şi-atotcuprinzătoare aură-ajunare, 
drept reper şi rezonant loc, orizont firesc-natural (dar şi 
natal, natio, lat., însemnând naştere): pe „mama”. Mama 
e momentul de graţie, intim-cosmic, însăşi fanta prin 
care întregul întră întreg în parte, se face subiect, fiu-
fiică. (Aici, citabil în întregime e poemul „Poveste cu om 
- poem în nouă neputinţi” din vol. „Sertarul cu emoţii”.)

„Între” a spune şi a arăta Constantin Popa 
realizează saltul „interpretării poetice”, modul de a 
locui un zbor sau o cădere. Prăpastie în sus, prăpastie în 
jos, singurul fir de reper şi echilibru, bine întins, tăios 
chiar, şi pe care în marea stilizare sau măcelărie poetul 
îl are, este timpul („Vocile pe care le aud/ sunt zgomote 
de aripi/ nezburate,/ de nisip/ mergând pe alt nisip:/ 
cântecele pe care le aud/ vin din jalea/ frunzelor 
uscate/ vorbindu-şi despre verdele pierdut,/ foşnind 
despre cădere/ şi pierderea umbrei:/ lumini 
amăgitoare mă duc/ spre nedeschise uşi/ şi-mi pun 
sub mers/ drum de îngheţate cenuşi.”, Interpretări).  Cu 
fior de intim-cosmică pecete, poetul recunoaşte: „De 
când m-am născut/ m-a locuit o prevestire/ sumbră”, 
şi ştie că, fie şi poetic, e cu-adevărat greu să locuieşti 
timpul. Şi totuşi, când nimic nu mai ai, poţi apela la 
acest nimic ce pare deja el să te aibă, întreg, şi căruia îi 
spui „timp” (ori nevăzut „foc”, după cum spaţiului îi 
poţi spune „apă”, astfel să curgi cu propria-ţi albie, 
umbră…). Şi numai vorbind propria limbă, poezia, 
locuieşti timpul, te afli deplin în limita ca articulare 
(arta fiind mărturie, deseori martirică) între putinţă şi 
neputinţă, şi, inspirat, ai experienţa faptului cum 
neasemănătorul se face sieşi asemenea, este - metafora 
ţine de marea şi intima limită şi lecţie de a fi, ontică, a 
lumii, de creaţie, geneză.

În acest volum autorul nu-şi mai propune, pentru 
„cunoscuta criză/ de viaţă”, să vâneze timpul, să-l 
oprească; la fel unui erou civilizator, el îl îmblânzeşte, el 
poeticeşte timpul, tocmai pentru a-l avea la îndemână 
într-o anume „…crescătorie/ de clipe” („aşa, mi-am 
făcut/ o importantă rezervă/ de timp:/ iar când simt/ 
că ceva nu e în regulă/ cu mine/ mă duc repede la 
crescătorie/ să-mi iau, după caz,/ câte o doză de 
secunde: uneori bag în mine câte o oră,/ câte o zi 
deodată/ câte un an, ba chiar câte un secol…” - 
Crescătoria de clipe). Autorul e credibil în întreprinderea 
- capacitatea de a fi „între” - sa actuală, după ce în 
volume anterioare ni se prezenta preocupat de „Şcoala 
de îngeri” şi de „Crescătoria de îngeri” - evident, lumea 
se află într-un frenetic proces de laicizare, 
democratizare, gobalizare de piaţă (eternitatea se face 
timp, iar timpul se face bani, „temps is money”), însă 
Mircea Eliade a atras atenţia că în profan, în timp, se 
află, locuieşte sacrul, eternul.

Poetul Constantin Popa se arată preocupat de „Ce 
face omul în pauza dintre a fi şi a nu fi”: „unu: uită că s-a 
născut./ doi: uită că va muri./ trei: trăieşte./ patru: şi 
crede că este (sbl. ns).” Uitarea intră în spectrul 
nevinovat al uimirii; nu te poţi uimi dacă nu poţi (ca şi 
cum ai ierta) uita. Nimic întâmplător în faptul că Iosif - 
fiul lui Iacov -, cel vânat-vândut de fraţii săi unui 
negustor din ţara Egiptului, şi ajuns, însfârşit, al doilea 
după faraon în administrarea ţării, i-a dat fiului său mai 
mare numele de Manase (căci spera ca amintirile 
dureroase ale sale sunt uitate), iar celuilalt fiu, numele 
Efraim (adică rodire, ca mulţumire că Dumnezeu l-a 
făcut roditor în ţară străină). De observat, în poezie a 
lumii uimirea - ce cultivă necondiţionat „da”-ul, 
„amin”-ul (lb. aramaică, aşa să fie) - nu se face 
pragmatică numire (lucru, lucrare), nu îl cultivă pe nu, 
pe cel ce negustoreşte neagă pentru a lua, adică a 
afirma numai pentru el. (Poetul-filosof Constantin Popa 
ştie că mama negustorului nu e Eva, ca mamă-metaforă 
a facerii-naşterii, dăruirii de sine, ci Evaluarea, mama 
afacerii-luării). Poetul, iată nu pleacă la vânătoare cu 
hăitaşii, cu câinii, să ia, strâns, urmele vânatului, cu 
neîndurare să sugrume mirosul-răsuflarea-sufletul viu 
al prăzii, ci, în duhul poeziei, prin chiar Valea Plângerii, 
nobil-generos, victimă cu nesfârşită viaţă parcă, el de 
plăcere pleacă: cu „petuniile”, cu „crinii”.

„Omul faptei” (Blaga) - mai nou: negustorul, cel ce 
consumă orice-oricât, fără de gust propriu el fiind - se 
bazează, în teribila tranzacţie a evaluării-luării, pe a 
face realitatea-bunul „amintire” (ceea ce numim „uitare 
ontică”), a face din orice o marfă, ceva neutru, de 
vânzare-cumpărare, pentru a putea el cu nemăsură lua. 
Aici lucrează însăşi negaţia amintirii - amintirea de 
acest fel fiind afirmaţia după negare, adică după uitare, 
afirmaţia care nu ştie a se uimi-a crea, ci pur şi simplu a 
lua-luare. Ori tocmai de felul negustorului - ne spune în 
fel şi chip poetul-filosof Constantin Popa - e chiar 
timpul, cel care neagă cu patimă, care ia, care ne ia pe 
lucruri, la schimb („E adevărat, acum ştiu,/ sânt un 
lucru cumpărat de lucruri,/ mă cumpără toate lucrurile 
-/ nu că aş fi necesar, ci doar de frica/ ridicării preţului 
la oameni”, Eroare comercială, din vol. „Teroarea 
clepsidrei”). Pentru om, lumea pare mai degrabă o 
clepsidră de lucruri-bunuri cu care, totuşi, se măsoară, 
evaluează valoarea omului: eternitatea.

În chestiune, remediul pe care autorul îl practică şi 
pe care ni-l propune: uimirea lucidă (se poate spune şi 
diagnosticarea, interpretarea) care înseamnă să-ţi aduci 
aminte şi de ceea ce nu ai uitat, şi de ceea ce nu ai ştiut 
chiar - să-ţi exersezi ca mod de a fi propria capacitate de 
a interpreta-crea, în felul Pithiei. Din starea de a fi 
„între” - de exemplu: de a fi între clipe, între semeni - 
nu poţi scăpa prin schimbul de piaţă, grosolan, prin 
trădare, ci doar prin interpretare, doar când eşti atins de 
semnul-sens al lui Apollo, când ai chemarea şi-
ndreptăţirea lui Hermes.

Cu pecete socratică, poetul Constantin Popa a 
înţeles că actoria ţine de vorbire prin semne, e 
simptomatologie; ca să creezi, dincolo de gestica 
înrămării (fie şi a clipei), trebuie să interpretezi cum ai 
face să intre timpul într-o clipă, să poţi spune 
propoziţia „timpul este”. În acest caz nu doar spui 
despre timp, ci, cu nouă putinţă (după cele „nouă 
neputinţe”), arăţi timpul - care se face locuibil, e 
„acasa” ta, proprie întrupare -, şi astfel mărturiseşti 
despre timp, cum prezentul se prezintă, cum clipa se 
face durată, cum timpul însuşi se asumă, mărturisitor-
martiric, într-un demers reflexiv, spre început, spre 
însuşi este. Astfel trebuie că, după spectacol, îţi repugnă 
falsul „comerţ echitabil/ (…),/ târg naiv în care se 
vând/ complimente,/ cuvinte trase în ciocolată,/ în 
alcool.”).

„Crescătoria de clipe”, profan-sacră, propune mai 
mult decât geografia câmpiei întinse, gata să însumeze 
oricât, totul, pe orizontală; ea propune o altă „cale”: a 
creşterii şi asumării, fiinţarea-înălţarea, a fi pe creste. 
Prin aceasta nici pe departe nu afirmăm că autorul a 

scris o operă de „edificare”, de pedagogie spirituală, de 
îmbunătăţire a speciei din care facem parte. (Oricum, 
noi aşteptăm această operă într-un Ev de criză, Ev fără 
de Evă, în acest Ev al Evaluării, al luării nejustificate, ca 
succes-câştig, pe piaţa de schimb globalizatoare şi 
năruitoare de locul tău propriu, uzurpatoare de ceea ce 
e natural-natal. Căci fără a depăşi timpul succesiv, de 
succes, fără a găsi timpul cu loc propriu în stare să 
articuleze complementar-consistent - de felul valorii, 
credinţei, nădejdii, dragostei -, chiar timpul nu se face 
altceva decât artificiu, inginerie financiar-contabilă, 
maşină de făcut bani pentru o leviathanică pathimă…)

În general, poetul Constantin Popa nu se arată a fi 
cel care să construiască, ales să croiască, ctitorească o 
lume; adesea facil-preafacil, alege-preferă jocul, 
anatomia până la senzaţii-senzaţional, cerând aplauze, 
nisip la temelie spre-a fi „de lângă” timp, casant; el nu-
şi asumă cu marcaj de destin starea de-a fi „în” timp, cu 
durata „acasei”, în intim-cosmică funcţionare, fiziologie 
a unui sentiment. După proprii, ingenioase reţete, se 
joacă de-a construcţia, dar nu suflă în nările acestei 
construcţii suflu de viaţă, suflet. De amintit că 
Heidegger se întreba dacă nu cumva, pentru om, „a 
construi” înseamnă tocmai „a locui”. Desigur, aici ne 
putem închipui jocul unui păianjen care-şi construieşte 
plasa, propria oglindă, ca să prindă timpul…

În mâna modelatoare a poetului, adesea clipele 
succesive depăşesc starea de golire instantanee, de 
stihinică explozie, semne fără de propriu sens, şi drept 
urmare ele devin miezoasă, provocatoare articulare, 
devin inspirate stihuri, binecuvântate oaze. Fiece clipă 
nu se mai vrea neapărat prima - primeitate cu orice 
preţ, iar pentru om: primeitate cu preţul semenului -, ci 
îşi devine sieşi a doua, secundă („clipă gravidă”, „plină 
cu timp”, durată), fiece clipă se deprinde pe sine, capătă 
loc, chip propriu, se face fanta în care, spre exemplu, 
doi semeni se fac unime, sămânţă de viaţă, şi viaţă din 
belşug.

Poetul evită grohotişul, acum-ul succesiv, 
acumularea formată prin succesivitate-repetiţie; cu 
abilitate, el pare să practice - tenace, şi chiar îndărătnic - 
stilul sisific de urcător şi cioplitor în munte, de zvelte 
creste, spre vârf. Pare să urce îndărătul apei, îndărătul 
muntelui, îndărătul cerului parcă. Ipostatic, exersează 
trei moduri de existenţă, trei stări: „de cădere” (în felul 
frunzei, umbrei, râului de munte, timpului succesiv), 
„de plutire” (apă-mare, piele, palme, pipăit, plăcere), 
„de creştere” (urcare, zbor, duh, lumină). În registrul 
holistic şi ontic al libertăţii, poetul-filozof surprinde 
întrepătrunderea planurilor şi stărilor, o anume 
curbură-rotunjime de felul luminii, care ţine în sânul 
său ceva precum tainicul „dincolo”, însuşi ascunsul în 
lumină. Frunzele îşi fac din îngălbenire o sfioasă fală, 
iar din cădere un dans de gală având drept partener 
cerul.

Dintr-o capcană-clipă, căzut, poetul trebuie să 
vorbească „cu gura închisă a amintirii”; el astfel 
vorbeşte nu numai limba auzirii, ci şi limba ascultării, şi 
astfel umple - cu timp-durată, cu vorbire care ea însăşi 
gândeşte - clipa. De obicei, cei care vor doar să audă şi 
să se audă, se dedau spre laudă, lustru de ieftină 
conjunctură, unii ca aceştia sunt cei care spun; cei care 
ascultă tocmai cultivă muntele ca pe-un cristal, în 
sintetic echilibru pe creste se sprijină de fapt pe vârf, în 
cer, ei sunt cei care arată şi cărora, din munte, li se arată 
însuşi ajutorul, după cum stă scris. Sunt înţelepţi cei ce 
ştiu că destinul foloseşte o singură, indubitabilă 
scurtătură: clipa - a arătării, fie că e vorba de a ajunge în 
vârf sau în prăpastie.

Aici, facem doar trimitere la psihologia 
amelioratorilor - dintre care unii apelează la strategia 
crescătoriei -, disciplină de care s-a ocupat, ca nimeni 
altul, Nietzsche, strălucit spirit înscris pe spirala sinelui 
în chiar pecetea, toposul „crestei”, perpetuei şi chiar 
prăpăstioasei creşteri, straşnic amendând „omensc-
preaomenescul”. Autorul „Crescătoriei de clipe” dă 
conştiincios seamă că „cineva a pus la crescut/ 
singurătatea” (Castel ros de timp), că trebuie „să-ţi alegi 
steaua/ crestată/ cu numele tău” (Stea cu nume), că e 
bine să fii atent „cum o să te cresteze ploaia” sbl. ns. 
(Ghicitoare). În poeziile ultimului său volum de până 
acum, poetul pune în generoasă evidenţă rezerva, 
acumularea de clipe prin frecventa folosire a semnului 
de punctuaţie „două puncte” („:”), chiar şi imediat 
după semnul întrebării; şi ca din cornul abundenţei, 
enumerările-căderile de ape în trepte pot să 
impresioneze, să dea combustie ropotelor de aplauze - 
munte cu fuste de cascade, spectacol-cabaret, numai din 
aplauze -, din care unii încă mai cred că se poate 
prepara şampania de puf de păpădie în stare să înece 
muntele, să-l urce într-un facil-preafacil zbor fără de 
duh propriu. Însă muntele nu se lasă urcat decât de cel 
ce are vârful munelui în el, cum l-ar întoarce ca pe-o 
clepsidră, încât prin vârful lui, orificiu clepsidrei, în cer 
întreg (el, muntele) să curgă, să se-chege din vârf spre 

bază - „precum pe pământ, aşa şi-n cer“.

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme

Aprilie 2012

33. Pe creste, „Crescătoria 
de clipe” ?
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înfiorător, decât o gândire care îşi scapă sieşi, idei care 
zboară, care dispar de îndată ce au fost schiţate, deja 
măcinate de uitare sau alunecând în altele, care scapă şi 
ele”. 

În acest sens trupul dezarticulat nu mai este trup, 
precum nici un întreg împărţit care-şi aşteaptă 
reansamblarea. Fiecare parte se realizează printr-un 
raport de diferenţiere cu alte diferenţe. Diferenţele 
reprezintă fundalul. Asemănarea şi identicul, analogia 
şi opoziţia se pierd în acest fundal, care de altfel le-a şi 
făcut posibile. Acest fundal mereu instabil, în devenire 
şi schimbare, este imposibil de surprins şi fixat. Orice 
încercare de a aplica legi şi ordine nefiind decât o iluzie. 
„Trebuie ca fiecare termen al unei serii, fiind deja 
diferenţă, să fie pus într-un raport variabil cu alţi 
termeni, şi să constituie astfel alte serii lipsite de centru. 
Fiecare lucru, fiecare fiinţă trebuie să-şi vadă propria 
identitate înghiţită de diferenţă, fiecare nemaifiind 
decât o diferenţă între diferenţe. Trebuie arătat că 
diferenţa purcede diferind. Se ştie că opera de artă 
modernă tinde să realizeze aceste condiţii; ea devine în 
acest sens un adevărat teatru, alcătuit din metamorfoze 
şi permutări. Teatru fără nimic fix, sau labirint fără fir 
(Ariadna s-a spânzurat). Opera de artă părăseşte 
domeniul reprezentării pentru a deveni experienţă, 
empirism transcendentat sau ştiiţă a sensibilului”.

Veche şi clasica dihotomie materie-spirit sau corp-
suflet dispare în arta postmodernă. Privirea asupra 
corpului uman precum asupra unei substanţe de 
exploatat produce o nediferenţiere între materia moartă 
şi cea vie. „Această confuzie conduce la producerea 
operelor literare, picturale şi cinematografice de o 
intensă cruzime, în cadrul cărora culpabilitatea este 
nedezvăluită şi care induc, la spectator sau cititor, 
plăcere ori teroare, perversiune sau persecuţie. 
Depinde!”. Dezierarhizarea şi dezarticularea corpului 
uman forţează sensibilitatea, produce trăiri şi retrăiri, 
transmite mesaje care atacă psihicul uman provocând 
regândiri permanente, fără pic de linişte şi consecvenţă, 

fără dreptul de a afirma chiar şi pe o clipă: Da! Ştiu! Iată 
ce înseamnă a gândi din această perspectivă: a nu fi 
împăcat cu această lume şi cu tine însuţi niciodată. 
„Acest corp împrăştiat evocă atentatele teroriste din 
New York şi străzile oraşelor din Israel presărate cu 
fragmente omeneşti – în acelaşi timp în care trupul este 
omogen cu gândirea filosofică dominantă din epoca 
noastră”.

Provocarea, neliniştea, agitaţia, violenţa, depăşirea, 
forţarea, descentralizarea sunt puctele de bază ale artei 
şi gândirii postmoderne. Colajul, performance-ul, 
brainstoming-ul reprezintă consecinţele unei asemenea 
gândiri. Nu mai vizăm esenţa, sensul ascuns în spatele 
aparenţei, elementele superioare, modelele. Urma, 
pentru a folosi un concept al lui J. Derrida, nu mai 
trimite la nimic altceva, trebuie gândită în ea însăşi. 
„Ne aflăm în epoca obiectelor parţiale, a cărămizilor şi a 
resturilor. Nu mai credem în acele false fragmente care, 
asemeni bucăţilor dintr-o statuie antică, aşteaptă să fie 
completate şi lipite pentru a compune o unitate care să 
fie, totodată, şi unitate de origine. Nu mai credem într-o 
totalitate originară şi nici într-o totalitate destinală... Nu 
mai credem decât în nişte totalităţi alăturate. Iar dacă 
întâlnim o astfel de totalitate alăturându-se părţilor este 
vorba de un tot al acelor părţi, dar care nu le 
totalizează, de o unitate a tuturor acelor părţi, dar care 
nu le unifică, ci li se adaugă ca o nouă parte compusă 
aparte”. Posmodernismul nu vede nimic indivizibil, 
nimic constant (obiect, gând, sens, trup). Din 
perspectiva aceasta, totul se modifică şi se poate 

modifica. Lucrurile fizice se pot descompune şi reaşeza 
într-o nouă ordine sau în alte corelaţii şi combinaţii, dar 
fără anumite referinţe, ci într-un mod total arbitrar şi 
relativ. Nu se aşteaptă ceva anume, nu se intuieşte 
rezultatul sau produsul. Acesta din urmă se doreşte a fi 
imprevizibil. Cu alte cuvinte, singurul lucru aşteptat 
este neaşteptatul. „Arta nu este un haos, ci este o 
compoziţie a haosului, care dă viziunea sau senzaţia, în 
aşa fel încât ea constituie un chaosmos, după cum 
spunea Joyce, un haos compus – nici prevăzut, nici 
conceput. Arta transformă variabilitatea haotică în 
varietate haoidă: de exemplu, văpaia de gri-negru şi 
verde a lui Greco; văpaia de aur a lui Turnet sau cea 
roşie a lui Stael. Arta se luptă cu haosul, dar pentru a 
ni-l face sensibil, chiar şi prin intermediul celui mai 
fermecător personaj sau a celui mai încântător peisaj”. 
Conform aceloraşi autori, arta, filosofia şi ştiinţa nu 
reprezintă decât planuri peste haos. Aşa cum haosul 
este de neîmbrăţişat, de nesurprins, de neoprit, singurul 
lucru posibil este de a-i oferi proiecţii, sub un anumit 
aspect şi într-un anume timp. Cu alte cuvinte, arta, 
filosofia şi ştiinţa sunt doar modalităţi prin care haosul 
îşi manifestă prezenţa.

În cazul lucrurilor non-fizice – idei, gânduri, 
semnificaţii – viziunea nu se schimbă prea mult, ci doar 
trece în alt plan. Semnificaţiile se află într-o permanentă 
resemnificare, iar gânduri într-o contenită călătorie spre 
necunoscut, având drept însoţitori neliniştea, spaima, 
dar şi dorinţa experienţei noului. Uimirea şi 
curiozitatea sunt stimulenţii fideli omului.
Nu există ierarhii, deci nici lucruri mai bune sau mai 
rele decât altele. Nu există linişte, deci nici cunoaştere 
absolută. Nu există stabilitate, deci totul este relativ. 
Dacă nu există ceva esenţial şi ceva superficial atunci 
nu putem afirma nici o diferenţiere între aparenţă şi 
realitate. Nici un lucru nu e mai real decât un altul, nu e 
mai bun, superior, important sau mai aproape de 
adevăr. 

Corpul dezarticulat în postmodernism. Nu a trecut 
chiar atât de mult timp de când a încetat să mai 
reprezinte un spectacol corpul supus torturii, 
amputării, dezmembrării sau altor modalităţi de 
represiuni penale. Pedepsele cu moartea, arderea pe 
rug, spânzurătorile, decapitările, erau privite cu 
satisfacţie de către public. Acest trecut nu este deloc 
îndepărtat. A urmat apoi o perioadă de retragere a 
execuţiilor din faţa ochilor publici. Urmând ca 
pedepsele să fie duse la ”bun sfârşit” cu porţile închise 
în interiorul închisorilor, la ore târzii şi fără publicitate. 
Nu a fost nevoie însă de mai mult de un secol ca arta să 
transforme un eveniment înfiorător, macabru şi violent 
într-o formă a sa. Dacă în supliciul lui Damiens relatat 
de M.  Foucault chiar la începutul lucrării A supraveghe 
şi a pedepsi  nu regăsim în linii simple decât violenţă, 
atrocitate şi suferinţă, în orice caz nu este o expunere 
artistică, secolul al XX-lea repune în scenă, dar într-o 
nouă lumină, corpul ca obiect al artei, ca operă artistică. 
Să fie oare o ironie a sorţii? Sugestia nefericită care se 
poate deduce de aici, de origine freudiană, este plăcerea 
şi satisfacţia originară a omului produsă de suferinţă şi 
violenţă.

M. Foucault vedea cauza unei astfel de arte în 
instaurarea discipinei. „Momentul istoric al apariţiei 
formelor de disciplină este momentul în care ia naştere 
o artă a corpului omenesc ce nu urmăreşte numai 
perfecţiunea deprinderilor, nici doar accentuarea 
aservirii acestuia, ci formarea unui raport care, prin 
intermediul aceluiaşi mecanism, să-l facă să fie cu atât 
mai ascultător cu cât este mai util, şi invers. Se 
constituie aşadar o politică a constrângerilor ca travaliu 
asupra corpului, o manipulare calculată a elementelor, 
gesturilor şi comportamentelor acestuia. Corpul uman 
este introdus într-o maşinărie de putere care-l 
examinează, îl dezarticulează şi-l recompune”. Pentru 
filosoful francez corpul este repus într-un nou sistem de 
exercitare a puterii. În timp ce supliciul lui Damiens 
evocă puterea legii aflate în mâinele monarhului, 
corpul dezmembrat, expus ca formă artistică, pune în 
evidenţă o nouă formă de aservire. Ceea ce contează 
este locul expunerii şi poziţia fiecărei părţi. În 
dependenţă de acest fapt semnificaţiile pot fi diferite: 
de a transmite un mesaj, de a protesta, de a reprezenta 
o frustrare sau nemulţumire etc. În acest fel ne regăsim 
în postmodernism. „Postmodernismul are o concepţie 
ireductibil şi irevocabil pluralistă despre lumea 
omenească, fragmentată într-o multitudine de unităţi 
suverane şi de locuri de autoritate, fără nici un ordin 
vertical sau orizontal, nici la momentul prezent, nici la 
modul virtual. Potrivit lui Bauman, pluralismul, 
contingenţa, ambiguitatea, ambivalenţa, incertitudinea 
sunt trăsături distincte ale unei lumi care a întrerupt 
contactul cu influenţa mutilantă a obiectivităţii, a 
necesităţii, a legii”. Cu această ocazie realizăm şi relaţia 
dintre corpul dezarticulat şi o anumită modalitate de 
gândire.

Gândirea prin diferenţa instituie corpul dezarticulat 
drept o formă artistică. Astfel, pornind de la premisa că 
diferenţa reprezintă fundalul, corpul nu mai este văzut 
ca un întreg, ci ca o subsumare de diferenţe. Corpul 
conţine doar diferenţe, orice parte a sa dacă este 
desprinsă nu mai face trimitere la acesta, dar devinea ea 
însăşi o semnificaţie, un mesaj, un eveniment. „Partea 
nu are nimic de a face cu întregul, ea îşi joacă partida şi 
îşi interpretează partitura de una singură”. 
Postmodernismul instituie diferenţa, iar prin acest fapt 
şi depersonalizarea. Nu se declară doar moartea 
autorului, ci se neagă şi funcţia acestuia. Rolul 
organizatorului, creatorului, prezentatorului este redus, 
contează evenimentul, faptul, desfăşurarea, care trebuie 
să sensibilizeze, să cutremure, să producă trăire. Iar în 
acest sens, „decuparea omului în bucăţi devine un 
element social care tulbură sensibilitatea modernă”.

Să ne amintim îndoiala carteziană. La un moment 
dat, Rene Descartes se îndoieşte de propriul corp: „şi să 
ne gândim că nici mâinele noastre, nici întregul nostru 
corp, nu sunt poate aşa cum le vedem noi”. Deşi nu are 
în vedere tocmai ceea ce vrem să arătăm noi, să avem în 
seamă sugestia de noi perspective. Este prima tentativă 
de depersonalizare, care nu trebuie văzută ca o 
încercare de afirmare a raţiunii, ci din punct de vedere 
psihanalitic o căutare a raţionalului. Depersonalizarea 
semnifică descentralizare, abolirea punctelor de reper, 
ceea ce obligă spre căutare, spre nelinişte. Sesizarea 
diferenţelor nu conduce la o stabilitate oarecare, 
dimpotrivă, ele scapă tot timpul, de îndată ce apar se şi 
destramă, iar spaima acestei nesiguranţe determină o 
mişcare continuă. „Nimic nu este mai dureros, mai 

cultură    religie    filosofie
Părţi şi diferenţe – o nouă 
bază a gândirii (II)

Ion VRABIE

Când Iisus Hristos deschis-a larg braţele pentru  a-i îmbrăţişa, oamenii L-au răstignit.
Lacrima tinereţii oglindeşte cerul pe care îl chemi;  lacrima senectuţii – cerul care te cheamă.
Arta: un ţărm de vis şi-un vis neţărmurit.
Poetul pleacă în noaptea care ne face să-i vedem mai bine steaua.
Vrăjit de ochii iubitei, nu le observa culoarea… Dar ce nebun caută în curcubeu o singură culoare!
Prin omătul de ieri luneca la  vale săniuţa. Cu ecou de clinchet şi dangăt.
În năvala sângelui, creierul pare stăvilar, inima – prag de cascadă.
Spre deosebire de Roma, istoria îl aştepta pe Spartacus cu braţele deschise.
Copiii străzii nu  ajung şi pe strada copilăriei.
Ne căutăm liniştea în inima iubitei. Dar ce cutremur!
După ce devin ”oameni cu greutate”, unii politicien  rup  puntea.
Oamenii orbiţi de ură încearcă să-i vindece pe cei orbiţi de dragoste.
A furat inima unui bătrân bogat  şi a fost condamnată la dragoste silnică.
Uităm adesea că femeia visurilor noastre e şi femeia visurilor ei.
“Un comandant nu trebuie să lase odihnă nici învingătorilor, nici învinşilor”, spunea Napoleon. Dar câtă 

odihnă veşnică n-a lăsat împăratul!
Ce uşor le poţi face părinţilor cruce de lemn. Din toiegele promise.
Tronul nu are centură de siguranţă.
Mai aproape este bastonul de invalid decât cel de mareşal.
Firul vieţii nu trebuie folosit doar pentru a petici haine vechi.

Nicolae PETRESCU-REDI
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ajungem la ele, plecăm din illo tempore, de la primul 
modelator al spiritualităţii româneşti, şi anume, tripticul 
tracic Zamolxis-Orfeu-Dionysos, solidarizaţi prin 
dobândirea nemuririi după o moarte iniţiatică, idee venind 
de la Geţi care „nu credeau că mor, ci doar schimbă 
locuinţa” (Herodot). Or, regăsim această fenomenologie 
zalmoxică trifazică – viaţă-moarte-renaştere pe un plan 
existenţial superior - în creaţiile noastre definitorii: balada 
Mioriţei, balada Meşterului Manole, lirica eminesciană, în 
primul rând Luceafărul, complexul sculptural brâncuşian de 
la Tg. Jiu. Toate se referă la principii primordiale, la maxima 
deschidere cosmică. 

Astfel, Mioriţa dezvoltă o viziune proprie românului 
privind moartea, pe care o consideră un transfer mitic într-o 
neoexistenţă mirifică nepieritoare. În felul acesta, aşa cum 
afirmă Mircea Eliade, românul impune o alternativă intens 
pozitivă absurdului tragic al morţii. Balada Meşterului 
Manole, dezvoltând o temă ce acoperă o arie foarte întinsă, 
din Asia până în Europa, şi anume necesitatea unui 
sacrificiu uman pentru a asigura durabilitatea unei 
construcţii, capătă o viziune originală la români, în sensul că 
jertfa umană conferă perenitate unui edificiu religios unicat 
(„Mănăstire-naltă/ Cum n-a mai fost altă”), iar Manole, 
creatorul - omul ales - este înveşnicit în capodopera 
arhitecturală.

În Luceafărul are loc o acţiune supratemporală la nivel 
de principii. Este vorba de destinul geniului, care, scrie 
Eminescu în postuma intitulată Povestea magului călător în 
stele – denumire mai adecvată Lume şi geniu - este o 
entitate care nu se află în planul creaţiei, este un străin într-o 
lume străină, încât însuşi Dumnezeu „se împiedică în cifrul 
său”. Este cea mai înaltă concepţie despre geniu din 
gândirea universală. La chemările unei muritoare, 
Hyperion, acceptă o moarte iniţiatică prin coborârile pe 
pământ, dar  după experienţa terestră eşuată, va renaşte la 
primordialitatea sa din increat. 

Complexul brâncuşian de la Tg. Jiu desfăşoară 
fenomenologia destinului uman : se pleacă de la formele 
arhetipale – rotundul Mesei Tăcerii şi a scaunelor din jur, 
acestea din urmă introducând timpul prin forma lor de 
clepsidră; mai departe,  Poarta sărutului semnifică naşterea 
vieţii, după care urmează, în axul complexului, biserica 
simbolizând întoarcerea pământului în pământ, pentru ca în 
Coloana Nemărginirii, spiritul să se înalţe, eliberat din 
materialitate. Păsările lui Brâncuşi, motiv mereu reluat în 
diverse  forme, demonstrează aceeaşi vocaţie a românului 
pentru înălţare, pentru zbor. 

În context, amintim că nu orizontala, spaţiul unduitor 
deal-vale de la începutul Mioriţei constituie matricea 
modelatoare a culturii noastre, ci - aşa cum a relevat 
Eminescu, verticala cerească spre care suie în final balada 
vrânceană; „Muntele este tată al râurilor şi al poporului 
nostru. Acesta este cumpăna lui, cântarul cu care îşi 
cântăreşte patimile şi fapta. …Căci nu-s culori destule în 
lume să-nvestmânte/ A munţilor Carpatici sublime 
idealuri”. Precum am discutat în altă parte (Repere în 
spiritualitatea românească, 2004),:  vocaţia sacralităţii este o 
altă constantă principală a culturii noastre (se spune într-o 
doină : „Cine n-are nimic sfânt/ N-aibă loc pe-acest 
pământ”), iar Eminescu este poetul care pe plan universal, 
alături de Pindar şi Hölderlin, foloseşte cel mai mult  
cuvântul „sfânt”, atribuindu-l cvasi exhaustiv elementelor 
naturii; de asemenea, vocaţia luminii ; de pildă, drumul lui 
Hyperion către Demiurg desfăşoară poate cea mai multă 
lumină din lirica lumii, iar pictura lui Grigorescu este 
lumină eterică, lumină însângerată în arta lui Luchian; 
vocaţia cântului, este deosebit de dezvoltată la român, 
descendent al zeului trac al muzicii, Orfeu.

Într-un cuvânt, viziunea sintetică de la care iradiază şi 
spre care converg coordonatele principale ale culturii 
noastre  este elanul ascensional, tendinţa spre înalt şi 
nemărginire. De aici, deschiderea cosmică: pe de o parte 
afectivă, simpatetică faţă de celălalt şi faţă de natură, iar pe  
de altă parte, deschiderea metafizică întru depăşire şi 
eliberare spirituală.

Se explică astfel de ce la noi, românii, creştinismul a fost 
adoptat sub o anumită viziune  - cea a înălţării şi a 
iluminării. Astfel, Învierea, este percepută ca o sărbătoare 
mai importantă decât răstignirea, drama morţii, - invers de 
cum are loc în catolicism. Tot în contrast, Schimbarea la faţă 
constituie una din cele mai de seamă sărbători ale noastre. 
Renaşterea pe plan superior, transfigurarea sunt consonante 
cu suişul mioritic, zborul lui Hyperion, Coloana 
Nemărginirii. 

IV
Actualmente delimitarea structurii proprii a culturii în 

diverse ţări  europene a devenit dificilă, şi tinde să devină 
aleatorie, neesenţială. Are loc un proces de nivelare şi 
omogenizare a diverselor culturi. La acest proces contribuie 
convergent o serie de factori, al căror numitor comun îl 
constituie decăderea valorilor, alergia omului actual la 
axiologic. Eminescu anticipase încă din secolul XIX: „E apus 
de zeitate şi-asfinţire de idei”. La decăderea religioasă şi 
dispariţia marilor sisteme ale gândirii, se adaugă criza 
intelectualităţii, mediocrizarea şi pervertirea artelor, lipsa 
oricărui criteriu, inclusiv etic şi juridic, cultivarea 
instinctelor primare, consecinţă a „molimei” iniţiată de  
pansexualismul freudian şi care a invadat poezia, romanul, 
teatrul, pictura, sculptura, filmul: este pornocraţia, profeţită 
tot de Eminescu.  

Are loc o degradare până la epuizare a creativităţii 
spirituale, fenomen biologic regresiv semnalat de Oswald 
Spengler, care releva faptul că un popor se naşte, înfloreşte 
creând în tinereţea sa  cultură, iar după atingerea unor 
culminaţii ale  operelor  spiritului, cultura este lovită de 
senilitate, înlocuită cu civilizaţia, cu pragmaticul, 
satisfacerea pe diverse planuri a vieţii materiale; finalmente, 
poporul piere asemenea organismelor somatice. Societatea 
actuală este victima a două ordine de reducţionism: pe de o 
parte, suficienţa mentală conferită de acumularea tot mai 
avidă de bunuri de consum, pe de altă parte confiscarea 
minţii de către saţietatea impulsurilor elementare ale 
simţurilor şi ale vegetativului. Este astfel scurtcircuitată 
activitatea spirituală posibilă a celor 12 miliarde de celule 
cerebrale.

Infestarea cea mai nocivă a conştiinţelor este exercitată 
de mass media care paralizează raţiunea, prostituează 
imaginaţia („regina facultăţilor” - Baudelaire). Pericolul TV 
şi al computerului: transformarea omului dintr-un subiect 
unic, într-un obiect fantomatic pe care îl poţi elimina cu cea 
mai mare uşurinţă prin simpla apăsare pe un buton. De aici 
sentimentul lipsei ponderii existenţiale a omului, generând 
impulsul cvasi automat al gratuităţii violenţei până la 
suprimarea fantasmei, până la crimă.

Criza intelectualităţii, a elitelor a marilor modele, este 
exploatată de atacurile pseudovalorilor, - filozofarzi ai 
nonsensului şi ai nimicului, saltimbanci ai paradoxurilor, 
scriitori subombilicali, cavaleri ai desfigurativului în arta 
plastică. Fizicianul Basarab Nicolescu afirmă: ”Modernitatea 
este în mod particular  mortiferă. Ea a inventat tot felul de 
„morţi” şi „sfârşituri … De aici strigări ale momentului, 
precum: "adio raţiunii", „no future”, "ni Dieu ni maître" ; 
„nimic nu este mai urât decât frumosul”, „sublimul este 
cuvânt desuet” etc. 

Se scrie acelaşi gen de versificaţie agrementată cu 
vulgarităţi, se joacă acelaşi teatru licenţios, se practică 
aceleaşi pictură sau sculptură aberantă, urechea este 
agresată de aceleaşi compoziţii dizarmonice, apar pe bandă 
rulantă aceleaşi filme nesemnificative, obligatoriu cu 
implicaţii obscene, aceleaşi eseisme preţioase şi chinuite 
înlocuiesc gândirea filozofică autentică, aceeaşi critici inculţi 
au făcut din parazitarea operelor locul unde îşi manifestă 
infailibilitatea şi grobianismul etic. Împăraţi goi traşi la 
xerox au năpădit cultura. Ceea ce s-a creat în trecut este 
negat ca perimat, astfel încât unica preocupare este febra 
noului ca atare, fetişizarea avangardismelor care se perindă 
şi se elimină unele pe altele în flush-uri subintrante. Spiritul 
de scandal, incultura presei, a televizorului, a textelor 
asubstanţiale improvizate pe computer hrănesc marea 
masă. 

Ceea ce desparte pe om de zoologic este simţul valoric, 
conştiinţa axiologică. Dispariţia ei scoate omul din propria 
lui definiţie: aboleşte capacitatea sa de a înţelege şi astfel, de 
a alege între bine şi rău, între adevăr şi falsitate, între sublim 
şi josnic, între zborul vulturului şi mentalul apter. De aici, 
două constante: rinocerizarea socială şi prostituarea 
gusturilor în viaţa zilnică şi culturală.  

În acest climat paneuropean, acum când vocile sacre au 
tăcut, înlocuite de voci malefice, se mai poate păstra o 
identitate spirituală ? Dovadă la noi, între altele, atacurile 
opace împotriva marilor creaţii: cuvântul „mioritic” a 
devenit atribut de denigrare a culturii şi psihologiei 
românului, Eminescu este contestat sau interpretat aberant, 
folclorul este manelizat, poezia, teatrul proza, filmul tind 
către acelaşi numitor comun – gândirea infirmă,  
pornografia, violenţa. 

Într-un cuvânt, „eşecul raţionalismului grecesc” 
(Edmund Husserl), criza moralei, criza religiei, criza 
intelectualităţii, criza literaturii şi artei, criza filozofiei şi în 
final, criza noţiunii de om, tind să uniformizeze ţările 
europene reducându-le la un acelaşi numitor comun: 
despiritualizarea. 

În scopul de a contracara ameninţarea evoluţiei lumii 
euro-americane spre ceea ce Vaclav Havel numea 
„eshatologia impersonalităţii”, va fi nevoie de un 
inapreciabil efort spiritual, astfel încât popoarele să-şi poată 
salva identitatea în faţa acestui pericol al vaselor 
comunicante într-o Europă obosită, agonică spiritual. 

Va trebui să vină o zi când cercul vicios „frenezia şi 
dezgustul, schimbările perpetue din sufletul modern”, după 
cuvântul eminescian, să se oprească la dezgustul care 
elimină frenezia măcinând viaţa în gol. Omul redus acum şi 
nivelat pe o arie întinsă a globului la o simplă fiinţă 
digestivă şi sexuală, trebuie să se redescoperă pe sine, ca 
unicitate raţională în univers. Corul spiritualităţilor trezite 
va putea crea un continuum universal al energiilor care să 
înfăptuiască efectul mutant. În felul acesta, va putea fi 
oprită rostogolirea abisală pe care o trăim actualmente – 
intuită de  tulburătoarea viziune eminesciană din Memento 
mori : 

Ştim de mu trăim o lume ce pe nesimţite cade ?
Poate că în văi de haos ne-am pierdut de mult… de 

mult.
Va fi o a doua zi a naşterii Europei şi a aristocraţiei 

culturii din fiecare ţară, care îşi recunoaşte arhetipurile 
neschimbătoare, piscurile spirituale dintâi, de la care să-şi ia 
zborul noi creaţii la noi altitudini. 

Crearea lumii a fost un miracol, un eroism sublim, iar 
omului îi revine eroismul - la fel de sublim - de a re-crea 
viaţa la o cât mai înaltă nobleţe, mereu şi mereu tot mai 
aproape de absolut.

(urmare din pagina 2)
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sentimentelor. 
8. Ajutarea femeilor abuzate este inutilă, deoarece ele se 

reîntorc a agresor. Multe femeii trec printr-o stare de 
ambivalentă atunci când încearcă să se decidă dacă 
trebuie să plece sau să rămână. Ele pleacă pentru a 
vedea dacă pot supravieţui în afara relaţiei conjugale 
şi revin pentru a vedea dacă relaţia lor poate să se 
schimbe. În acest stadiu, femeile pot să-şi rezolve 
situaţia şi să iasă din ciclul violenţei.  

9. Femeile riscă să fie atacate mai curand de 
necunoscuţi. Conform studiilor realizate în Canada şi 
Marea Britanie, femeile riscă mai mult să fie agresate 
de un bărbat pe care îl cunosc decât de un necunoscut.

10. Gelozia este o manifestare a iubirii. Gelozia este o 
cauză frecventă a violenţei asupra femeii. Aunci când 
un bărbat acuză mereu o femeie că flirtează sau are o 
legătră cu cineva, el îi suspectează pe toţi cei care 
vorbesc cu partenera lor, manifestându-se posesiv şi 
dominator.

11. Bărbaţii care sunt abuzivi în relaţia lor maritală 
sunt violenţi în toate relaţiile lor sociale. Bărbaţii care 
cred că soţia şi copiii le aparţin şi trebuie să îi 
controleze, nu cred acelaşi lucru cu privire la alte 
persoane. Prin urmare, ei nu sunt în mod obligatoriu 
violenţi şi în alte relaţii. Dealtfel, abuzatorul este 
adesea în public calm şi agreabil astfel încât, oamenii 
din afara relaţiilor intime nici nu îşi pot imagina că ar 
putea fi violent. Abuzatorul poate fi şarmant şi 
manipulativ, el ştiind să-şi ascundă foarte bine 
adevăratul caracter în relaţiile sale sociale.

12. Bărbaţii violenţi cu partenera lor aparţin unui 
anume tip, au un fizic impunător şi o voce puternică. 
Bărbatul cu conduite abuzive asupra soţiei este 
bărbatul care pare să aibă la picioarele sale întreaga 
lume. În realitate, bărbatul abuziv poate fi mai puţin 
impunător fizic, timid, dependent de partenera sa, 
imatur afectiv şi cu stimă de sine relativ scăzută. De 
altfel, Zlbow (1977) a propus o clasificare a diferitelor 
tipurilor de bărbaţi care abuzează femeile. Această 
tipologie include: a) Tipul controlorului este cel care 
menţine permanent controlul. Acest tip de bărbat îşi 
utilizează partenera ca pe un obiect pe care îl 
controlează. Pentru a obţine ceea ce vrea, foloseşte 
ameninţarea şi uzează de forţă. Oamenii sunt 
importanţi pentru el doar în măsura în care pot face 
ceva pentru el. Devine violent atunci când pierde 
controlul şi nu se simte în stare să-şi domine soţia, pe 
care o percepe ca pe o posesie. A-i acorda puţină 
autonomie soţiei înseamnă a-i permite controlul 
asupra sa; b) Tipul protectorului reprezintă tipul de 
bărbat care amestecă dragostea cu ura şi depinde de o 
parteneră care trebuie să-l accepte şi să-l ierte. Nu-i 
este frică să fie controlat, ci doar să nu-i fie rănite 
sentimentele. Se simte puternic numai dacă partenera 
este dependentă de el. Devine violent atunci când 
anticipează că partenera ar putea să-l pedepsească, să-
l priveze de anumite privilegii şi foloseşte toate 
posibilităţile pentru a-i mări vulnerabilitatea; c) Tipul 
care doreşte să fie aprobat, care caută aprobarea şi să se  
afirme, pentru a-şi întări imaginea ca om. Deoarece 
respectul de sine este scăzut, el se aşteaptă să fie 
respins şi se comportă într-un mod care incită 
respingerea celorlalţi. Perspectiva pierderii partenerei 
este extrem de ameninţătoare, deoarece această 
pierdere i-ar confirma puţinul respect de sine. 
Încearcă să evite pierderea, prin intimidarea 
partenerei, prin violenţă, urmată de remuşcări; d) 
Tipul încorporatorului nu vede nici o demarcaţie între el 
şi partenera lui. Îşi vede partenera ca pe o extensie a 
sa. Este disperat, deoarece nu se poate percepe pe sine 
ca persoană întreagă, fără a-şi include partenera. 
Posesia şi încorporarea partenerei permite un anumit 
nivel al autorespectului, iar frica de a o pierde duce la 
o deteriorare a ego-ului, la autoîndoială şi abuz.

În 1975, femeii bătute i s-a consacrat în Mexic un 
congres internaţional. Sindromul femeii bătute a fost 
identificat în 1962 de Kempe şi reprezintă sindromul 
cel mai grav de agresivitate maritală. El este definit ca 
vătămare deliberată, provenită de la un partener şi 
demonstrabilă clinic. Realitatea sindromului atestă că, 
în familie, femeia este victimă prin excelenţă şi că, 
alături de ea, frecvent, sunt victimizaţi copiii şi 
vârstnicii. Conform datelor poliţiei din diverse ţări, 
sindromul prezintă o fecvenţă de 70-75%. 
Introducerea acestui sindrom, în 1979, în Clasificarea 
internaţională a bolilor (DSM III), a însemnat 
recunoaşterea  patologiei psihologice a femeilor 
agresate, care sunt pasive, inhibate, retrase, cu stima 
de sine scăzută, lipsite de iniţitivă, cu o capacitate 
redusă de exprimare, dar mai ales dependente din 
toate punctele de vedere – material şi psihlogic – de 
bărbatul care le agresează.

(urmare din pagina 4)
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un critic literar important care să nu fi făcut analiză de poezie  
chiar dacă nu a frecventat un model algoritmic, cum se doreşte a 
fi cel propus chiar în prefaţa de faţă. 

Nu urmăresc „să vă iau faţa”, dar, prin comparaţie cu 
naratologia, am elaborat cândva un model de analiză a textului 
lirico-eseistic alcătuit din cinci parametri: modelul lume-eu poetic, 
fluxul imagistic, cadrul, nodurile conceptuale, scenariul literar. 
Modelul lume-eu poetic, construit prin comparaţie cu modelul 
real-ficţional din proză, pune în evidenţă mai marea 
subiectivitate a poetului în relaţia sa cu lumea descrisă. Poetul nu 
descrie „realitatea fizică”, ci un „peisaj al eului”. El nu 
tematizează asupra imaginii asupra „tabloului lumii” oferit de 
ştiinţă, ci asupra unor lumi create de eul său. Realitatea senzorială 
nu este pentru el acea investigare a unui spaţiu de rezistenţă al 
simţurilor faţă de lucru (res) şi lucruri, ci chiar şi o „apercepţie 
senzorială” prin care lumea poate fi percepută foarte diferit faţă 
de omul comun. 

Fluxul imagistic este gestiunea timpului poetic, câtă vreme 
cadrul (care prezintă aspecte psiho-fizice) este, mai degrabă o 
reprezentare a spaţiului liric. Fluxul evoluează printr-o gradaţie, 
asemenea „firului narativ” în proză, însă cadrul conţine mai 
degrabă elemente statice (ca şi cadrul  în proză). Galeria de 
personaje din proză este substituită în poezie cu nodurile unei 
reţele conceptuale sui generis, care nu conţine neapărat personaje, 
ci anumite elemente circumstanţiale (locuri, momente şi durate, 
sisteme cauzale sau finale). 

La Adam Maxim găsim, de regulă, în nodurile conceptuale 
ale poeziilor întâlnim fie verbe semnificative care trasează o 
anumită idee gradată, fie personaje umane sau animale aflate în 
interacţiune, fie noţiuni psihice sau naturale, trecerea de pe 
planul natural spre cel mental făcându-se aproape automat prin 
prezenţa persoanelor I şi a II-a. Cadrul este, adesea, doar schiţat, 
atunci când nu este anunţat ca atare prin titlu.

Poemele de faţă sunt doar descrise în prefaţă, deci este cazul 
să vă avertizez că va trebui să citiţi ceea ce urmează după această 
bucată şi să nu vă opriţi decât după partea a VII-a! 

2. Figura arlechinului
Să considerăm acum o secvenţă de text (Sunt doar... un boţ cu 

ochi căprui): „Sunt doar un boţ cu ochi căprui / Asemeni 
nimănui! / Doar pentru tine / Voi spune tot / Ce sunt, ce simt / 
Ce eu gândesc / Şi chiar nutresc. / Cine sunt eu / Şi mă încănt-a 
fi. / Nu am putut să fiu mai mult! / Pentru că / Sunt doar / Un 
boţ cu ochi căprui, / Mai buni, mai calzi, mai luminoşi / Decât 
tu crezi / Că ar mai putea fi. / Acesta sunt eu / Un simplu boţ / 
Cu ochi căprui! / Dar tu? O imagine cu autorul aflat la ţărmul 
mării deschide discursul poetic iar motto-ul din Milton Cameron 
orientează textul spre persoana I: „mai întâi trebuie să ştim să ne 
ascultăm pe noi înşine”. În prealabil, ne amintim de Ion Creangă 
(Amintirile din copilărie): „Iacă, am fost şi eu un boţ cu ochi...”, 
după care prozatorul introduce o sucesiune a vârstelor până la 
cea a senectuţii.

Observăm în acest poem simplitatea modelului lume-eu 
poetic: în discursul la persoana I mai este introdus doar un 
interlocutor universal, care în final este invitat, prin reciprocitate, 
să se dezvăluie: dar tu cine eşti? Poetul Maxim este aici un 
„minim”, ca să spunem aşa. El se rezumă la câteva verbe, unele 
monosilabice: „sunt”, „simt”, „gândesc”, „nutresc” şi nu trăieşte 
momentul de încântare pentru ceea ce ar fi putut fi. Egoismul ar 
putea compromite nucleul, de aceea se reia motivul „boţului cu 
ochi”, de această dată insistând asupra culorii şi se iese din text 
prin interogaţia care declanşează reciprocitatea percepţiei de 
sine. Cele două aforisme finale adaugă mesajului un accent etic 
pe care formularea în termeni psiho-sociali sau biologici l-ar 
putea rata. 

Destul de multe titluri propoziţionale concentreauză o 
„înfăşurătoare” a mesajului formulat ulterior mai pe larg: „iubiţi-
vă şi preţuiţi părinţii”, „fereşte-te de lup”, „nu mai plânge ca o 
paiaţă”, „iubeşte-te şi preţuieşte-te”. Pentru rigoarea analizei, 
cităm o bună parte din textul cu ultimul titlu: „Co toţii / 
Parafrazând pe Kigma, / Fiinţe umane trecătoare / Cu îndoieli 
de sine / Uneori tulburătoare / Noi provenim / «Dintr-un 
Ocean atotcuprinzător / De dragoste şi de iubire»[...]” Mai întâi 
ca înotător începător, mai apoi ca înotător versat în acest ocean 
de iubire, subiectul cunoscător accede la gurile fluviului, mai 
apoi ale râurilor care se varsă în fluviu. Se sugerează astfel 
vastitatea eului, ceea ce permite poetului să desfăşoare, în câteva 
citate, descrieri imperative ale personalităţii: 

În conformitate cu Carl Gustav Jung,  persoana (persona - 
masca) este „individualitatea care se face că…”, potrivit cu sine 
sau abătându-se de la sine, după evaluarea subiectivă a 
contextelor sociale. Ea este apreciată socialmente concret dupa 
criterii adjectivale, dar poetul la care ne referim se seveşte cel 
mai adesea de situaţii factuale cu un miez etic. 

După cum observă Amélie Rorty, sursele reprezentării 
„persoanei” sunt teatrul şi dreptul. „Persoana ajunge astfel [prin 
teatru] să stea în spatele rolurilor sale, să le selectezeşi să fie 
judecată după alegerile pe care le face şi după capacitatea de a 
exprima personajele sale în structura globală care e desfăşurarea 
piesei sale de teatru”. Este concepută aici persoana ca „locus al 
responsabilităţii”, fiind cea „care stă în spatele rolurilor sale”, 
pentru că, aşa cum a spus deja John Locke (An Essay Concerning 
Human Understanding, II, XXVII), persoana este „un termen 
juridic”. Sunt nevoit să apelez la acest model al „poeziei 
responsabile” descriind antologia de faţă, deşi prin aceasta rolul 
didactic al poetului ar putea fi unul uşor plictisitor. 

Subiectul are acces la propriile gânduri şi percepţii sub forma 
reflexivă a Eului sau a primei persoane  fapt stabilit în chiar 
perspectiva clasică a lui John Locke asupra psihicului  (Essay on 
Human Understanding). De aici ar putea începe transfigurarea 
lirică a doctorului (şi medicului !) Adam Maxim. Memoria este 
desemnată drept criteriu al identităţii personale, deoarece 
conştiinţa nu este raportată numai la prezent; ci dispunem şi de 
conştiinţa stărilor trecute. Identitatea poetului se întemeiază 
astfel pe conştiinţa sau memoria ei despre sine, ceea ce 
transformă psihicul într-un gen de ficţiune persistentă şi 
avansează un criteriu identitar de tip psihologic: „Uneori… / 
Destinul sau Karma / La cumpănă de drumuri / Şi de vremuri 
/ te transfigurează-n Arlechin / Râzând / Prin al tău lăuntric 
plânset, / Plângând / prin al tău râs / Plin de grimase (Dedicaţie 

literaturile imaginarului

Sper ca această prefaţă să fie la fel de închegată ca şi cartea 
care vă stă în mână, pentru că titlul ei este înşelător dintr-un 
anumit punct de vedere: toate poeziile care compun acest volum 
au un format fix. Dar este mai mult decât asta. 

1. Geneza unui format
Vom arunca o privire asupra cărţii de la sfârşit spre început; 

finalmente, ne aşteaptă reproduceri foto după prelucrări 
personale de rădăcini şi trunchiuri de copac (pp. 285-324). 
„Cioatele” lui Adam Maxim întruchipează fie vârstele umane 
(copilăria, maturitatea şi bătrâneţea), chipuri de animale („cerb”, 
„mistreţ”), organe semnificative cum ar fi „creierul”, parabole 
politice de tipul „ciocul mic” şi „ciocul mare”, parabola mai largă 
a globalizării „simulată” prin asocierea unor obiecte.  Gândurile 
şi ideile sunt împrăştiate sistematic prin rădăcini şi trunchiuri de 
copac colecţionate din pădure, apoi cioplite, lăcuite şi asociate în 
ansambluri statuare în grădina de la ţară. Ai carte, dar ai nu 
numai o parte, ci şapte părţi  în concepţia autorului interesat de 
simbolistica acestui număr.  

Părţile sunt notate cu cifre romane, prin care suntem trimişi 
spre simbolismul săptămânal care începe cu ziua zero, o seară de 
Crăciun: „Încerc a spune / Şi a mă face înţeles / Că nu am fost 
nicicând / Mai mult / Dar nici pustiu / Fiind un suflet / La fel 
de frumos / Ca tine.” (Într-un Decembrie târziu)  Observaţi 
limbajul frust, fără epitete, comparaţia identitară cu un cititor 
esenţializat, sufletul fiind suficient pentru transferul direct de 
cunoştinţe. Deseori autorul apelează la acest truc specific poeziei 
culte: se renunţă la limbajul ca de preţioase ridicole al 
„specialistului în ceva” şi se caută o cale mai speculativă, 
pornind de la un simţ comun şi un limbaj democratic. 
Neologismele sunt ocolite cu grijă, jargonul porofesional n-are ce 
căuta în poezie, în schimb morala, virtuţile şi alte calităţi 
personale lasă acesteia un spaţiu larg deschis.

Pe lângă corpul propriu-zis al poeziei, autorul ne pune în faţa 
tilului atât o imagine introductivă, cât şi un motto. După acest 
corp ni se oferă două-trei aforisme şi, adesea, încă o imagine. 
Poetul crede în exaltarea pe care o poate provoca limbajul 
simbolic, dar nu până la capăt: un segment aforistic surprinde 
mai exact ideea pe care textul poetic o cuprinde, poate, prea 
exaltat. Calibrul liric al lui Adam Maxim se poate surprinde între 
aceste atribute: exaltat şi exact. Exactitate pe care el simte nevoia 
s-o prelungească între tipurile de limbaje: cel simbolic (al 
textului) este incomplet, ceea ce face ca limbajul iconic să 
contribuie la întregirea expresiei. Dacă mai există vreo 
ambiguitate, atunci imaginea însoţitoare textului o va rezolva.

În partea I, începută într-un Crăciun dramatic sub raport 
existenţial, autorul îşi regăseşte copilăria: misiunea esenţială a 
periplului său liric este re-trăirea emoţiei, raţiunii şi motivaţiei 
plasate la vârsta copilăriei pentru ca el, maturul, să-şi regăsească 
moderaţia, cumpătul  aspru sancţionat „în cumpăna vremii”. 
Partea a II-a debutează cu o Făclie de Paşti, ca la Caragiale: „De 
Paşti / Ne-ngrămădim cu toţii / Spre lumină. / Dar câţi dintre 
noi / Atingem cu sufletul / Făclia adevărată?” În nuvela lui 
Caragiale făclia este a nebunului care şi-a incendiat casa. În 
cartea lui Adam Maxim, făclia este o lumânare aprinsă la o 
liturghie existenţială cu care ne chinuim în fiecare zi. Nu este 
acea Liturghie pompoasă pe care, din păcate, o trăim doar de 
sărbători Pe urmele lui Theodore Isaac Rubin, poetul îşi pune 
problema fiinţei morale: „bunătatea este mai importantă decât 
cunoaşterea, iar recunoaşterea acestui fapt este începutul 
cunoaşterii”. Apare în ecuaţie şi imoralul (Fereşte-te de lup), şi 
amoralul social.

Ca interfaţă între etică şi raţionalitate, filosofia vieţii este 
invocată în partea a III-a. Experienţa poetului parcurge trasee 
emoţionale: „Mai sunt bilete de zbor / Spre infinit? // De când 
/ M-am născut / În «auspiciile» unor sublime «generaţii» / 
Venind mereu / Dinspre trecut, / Am aterizat / De fiecare dată 
/ C-un gol de aer...” (Mai sunt bilete de zbor spre infinit?). De altfel, 
o mulţime de alte titluri interogative oferă poetului trasarea unui 
gen de cod conceptual obligatoriu într-o etică a luptei cu 
dificultăţile: cum şi încotro te îndrepţi?; ce este omul?; sunt oare 
un vagabond?; cum mai stai cu dragostea? şi alte asemenea. 

În partea a IV-a vom regăsi calitatea vieţii ca simbol al iubirii 
şi preţuirii de sine şi faţă de semeni, fragment în care bucata 
finală, Scenarist, regizor şi actor al propriei tale vieţi, conţine partea 
esenţială a mesajului. Poetul îşi pune o mască teatrală de 
arlechin, dar simbolul măştii îl atrage constant; masca este 
aruncată doar atunci când autorul se trezeşte în postura lui 
August prostul. Arlechin, dar nu clovn; poetul cere şi semenilor 
o mască teatrală, însă numai în debutul comunicării. O dată 
atinsă coarda sensibilă, el se poate dispensa de mască iar 
lectorului i se cere aceeaşi sinceritate. Genealogia emoţională 
edificată în partea a V-a efectuează o recapitulare a vârstelor pe 
modelul anotimpurilor: iarna, cu aducerea roadelor în hambar; 
primăvara, cu însămânţările şi cultivările de pomi; vara, cu 
explozia vegetaţiei şi toamna, cu sărbătoarea recoltei. Poetul îşi 
regăseşte nu numai semenii umani, ci şi pe cei din lumea 
animală şi vegetală, regăsind în cele din urmă un animism 
asumat la un nivel mai înalt, pe lungimea de undă a 
Cosmosului.

În partea a VI-a ne aflăm la cumpăna între efemerul 
pământean şi fenomenul universal iar în cea de-a şaptea 
intervine, în mod natural, senectutea, cu răspunderea în faţa 
morţii. Se repune pe tapet, în acest punct, interogaţia existenţială 
asupra morţii: „Păcat... / Că Dumnezeu / A dat iubirea / Pentru 
tineri / Şi înţelepciunea /Pentru vârstnici.” (Păcat...)

Scriindu-se în România „un ocean de poezie”, este de 
aşteptat să ne întâmpine şi un noian de analize ale acesteia, 
noian care se adaugă unor „analize didactice obligatorii” din 
ciclul secundar şi din cel liceal, mulţime provenită din faptul că o 
parte importantă a autorilor analizaţi în manualul de literatură 
sunt poeţi iar profesorul, pe de o parte, şi ucenicul, pe de alta 
sunt puşi în situaţia să le analizeze poeziile. Este greu să găseşti 

pentru Arlechin). Observăm, desigur, şi fiziologia paradoxală de 
tipul râsu-plânsu. 

Moştenirea genetică este un factor important al acestei 
anamneze, însă nu capacitatea de reamintire este crucială într-un 
astfel de caz, ci mai degrabă o percepţie generală de integrare 
(sau sintetizare) a sinelui şi a resorturilor acestuia de-a lungul 
timpului, mai ales la răscrucile de drumuri ale vieţii: „…Te 
regăseşti deodată / La răscruci de drumuri / Printre maidanezi, 
/ Fii cumpătat / Şi prevăzător, / Poare reuşeşti / A mai salva 
ceva / Din a ta integritate.”

Aceste „resorturi” sunt indicate de un psiholog precum 
Abraham Maslow ca acoperind conceptul foarte larg de 
„motivaţie”. Psihologul umanist dezvăluie şapte trepte ale 
necesităţilor fiinţei umane, dispuse piramidal, fiecare dintre 
aceste trepte reprezentând o nouă actualizare a sinelui. Un astfel 
de proces este tulburat de diversele boli, dar oamenii sănătoşi 
sunt destul de dinamici în acest proces al actualizării sinelui, 
reevaluându-l nu chiar zilnic, ci cu ocazia trăirii unor evenimente 
cruciale. Reîntorcându-ne la poetul Maxim, afectul, cogniţia şi 
stările volitive se regăsesc în toate ciclurile existenţiale dispuse 
pe criterii de vârstă iar actualizarea măştii de arlechin este un 
gest primitiv al artei sale poetice, prezent în câteva texte: Sunt 
aparent o mască, Cenuşa Eu-lui tău.  La limită, poetul invocă şi 
Vidul psiho-mental.

Unii considera personalitatea ca fiind o expresie 
socioculturala a individualităţii umane. Pentru George W. 
Allport, cuvântul „personalitate” e foarte abstract şi, ca orice 
cuvânt de înaltă abstractitare,  îi este excesiv utilizat sensul 
conotativ si neglijat cel denotativ. Totuşi, prin cuplajele de tip 
atitudine-valoare, suntem conduşi la principalele reacţii ale 
persoanei în faţa unei antropologii a iubirii şi preţuirii sinelui şi a 
celorlalţi. În faţa valorilor morale, atitudinea poetului Maxim, 
adesea adusă la surdină, este directă şi nu mediată.

Autor al unei Periodontologii pediatrice (2011) şi prim-autor al 
unui Mic tratat de stomatologie comportamentală pediatrică (1998), 
poetul este mereu atent la subtilităţile laturii comportamentale. 
„Chiar dacă procedura terapeutică a fost perfectă, şedinţa este un 
eşec atunci când copilul pleacă cu lacrimi în ochi”, afirmă P. 
Mellroy, ceea ce înseamnă că spiritualul, şi nu corporalul, este 
prevalent în tratarea bolii. „Terapia psihologică” aplicată 
lectorului prin poezia lui Adam Maxim  apelează la un modele 
spirituale de tradiţie din care se vede caliatatea intelectualului 
ascuns în spatele măştii.

Într-o lume în care, sub promisiunile utopice ale 
capitalismului sau Drepturilor omului, statul se manifestă ca un 
„magician universal”, şi lectorul este plin de iluzii, Adam Maxim 
ne reîntoarce la noţiunea clasică de caracter uman, avînd  încă o 
deplină încredere atât în valorile logicii, cât şi în cele ale moralei. 
Iată Zîmbetul în Sine şi pentru Sine: „Indiferent de vârstă şi de 
valuri / Mai ştii, tu, oare, să zâmbeşti? / Nicicând nu-i prea 
târziu / Să-nveţi / Sau să-ţi reaminteşti..” In vino veritas din 
partea a III-a începe cu un motto încurajator, aparţinând 
neuitatului petrecăreţ Păstorel: „beţia trece, dar prostia rămâne”, 
însă poetul aplică şi tehnica titlului paradoxal, cu o ironie 
împinsă adesea la sarcasm.

Între obiectele culturale, cartea este unul dintre cele mai 
respectabile; din punctul meu de vedere, este cel mai nobil şi cel 
mai de preţ produs cultural. (Televiziunea este mult mai 
scumpă, dar este foarte departe de nobleţea filiaţiei culturale a 
cărţii.)  Datorită zecilor de imagini color, cartea pe care o aveţi în 
mână nu este chiar ieftină, dar v-aş putea asigura că textele care 
o compun nu sunt „ieftine”. De fapt „ieftinătatea” poeziei 
provine din limbajul ei liniar, din slaba persistenţă a memoriei 
lirice şi din preţul redus al acelei mâzgăleli numite „text”. Există 
şi „poeme” pe care le uiţi la câteva secunde după ce au fost 
declamate  dar sunt extrem de rare în această carte.  

Textele doctorului Maxim se adresează unei memorii demne 
şi verticale, deşi traseul parcurs în devenirea ei este sinuos. Poate 
conţin redundanţe infomaţionale sau, pe alocuri, un prea mare 
avânt discursiv: fluxul imagistic sugerat de simboluri se poate 
pierde dintr-un prea mare avânt, urmat de sincope ulterioare. 
Însă fiecare text este construit în spiritul unui imaginar didactic 
şi chiar dedicat profesional. 

Dar să nu uităm imaginile însoţitoare, prin care trecem din 
liniar în bidimensional. În acelaşi context se situează şi 
tridimensionalul din partea a VII-a: aşa-numitele seriale 
fotografice cu „cioate” aduc în discuţie meşteşugul sculptural al 
naturii şi omului. Ultimul doar selectează, încleiează, vopseşte 
forme ale acesteia, dar această colaborare întregeşte un creator 
tridimensional. Creatorul accede la un gen de fizică a devenirii, 
dar şi aritmetica nu îi este străină: numărul de poezii din cele 
şapte capitole este, de regulă, multiplu de şapte. Iar în calitatea 
sa de regină a matematicii, aritmetica domină o geometrie a 
continuumului global, o algebră a discretului local şi o analiză 
matematică (a continuumului local). Sperând să nu fiu prea 
pompos, regăsesc în unele poeme ale lui Adam Maxim o algebră 
a bunului-simţ,  o analiză (aproape matematică) a limitelor şi o 
bună aderenţă la „formele geometrice” ale moralei. Este, de 
asemenea,  o decenţă lingvistică pe care o parte a liriciii 
româneşti şi-a pierdut-o în ultimii ani.

Deşi nu se bazează pe o strategie discursivă sofisticată, deşi 
adesea este atrasă de spaţiul epic, lirica lui Adam Maxim este 
sinceră şi imperativă. Uneori cam împrăştiată, dar şi autorul 
recunoaşte asta. Însă acest gen de împrăştiere conduce la o re-
acoperire a eului cu anumiţi „iconi personali” şi cu secvenţe 
imagistice memorabile în constituirea unei demnităţi umane.

Lirica lui Adam Maxim nu este nici dulce, nici dulce-amară, 
ci frustă şi dură. Când poezia este prea sensibilă la evenimentele 
cetăţii şi prea contextuală, riscă să fie binevenită doar aici şi 
acum, ceea ce înseamnă că, peste o săptămână, „buletinul de ştiri 
lirice” s-a sufocat în noile ştiri. Ce-i drept, oralitatea este un 
excelent teritoriu al performanţei lingvistice iar şezătoarea, un 
model cultural care produce, de milenii, texte folclorice superbe. 

Simplitatea expresiei poetice a lui Adam Maxim urmăreşte, 
ca şi folclorul românesc, o anumită conduită morală, dar 
profesorul este în posesia unei formule intelectuale a cărei 
descifrare ne invită, aproape instinctiv, la reflecţie. Poetul care ni 
se anunţă prin această carte, măcar pentru găsirea acestui reflex 
de trecere spre persoana a II-a merită să fie citit.  

Aprilie 2012

O prefaţă închegată din 
gânduri şi idei împrăştiate
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Ritmul evolutiv al istoriei ce presupune o neîncetată 
succesiune a generaţiilor înregistrează invariabil în 
momentele cheie ale sale conflicte între admiratorii 
trecutului şi progresişti, între stabilitate şi dinamism, 
între ceea ce a fost şi ceea este sau se doreşte a fi. Fiecare 
nou val pe care desfăşurarea cronologică îl aduce pe 
scena istoriei literare îşi cere dreptul la autodefinire, 
proces ce nu se poate realiza decât printr-o raportare 
tensionată, în multe cazuri insurgentă, la reperul stabil 
al generaţiei anterioare. În aceste linii generale se 
încadrează şi faimoasa dispută dintre Antici şi Moderni 
– „la querelle des Anciens et des Modernes” – care, deşi 
se subsumează unor repere spaţiale şi temporale 
concrete – Franţa, a doua jumătate a secolului al XVII-
lea – proiectează, în fapt, prin problematica abordată, 
eterna polemică dintre tradiţie şi inovaţie. In nuce, 
disputa a vizat, în primul rând, raportarea la Antichitate 
şi repunerea în discuţie a principiului imitaţiei. „Cei 
vechi” susţineau ideea de model, luând drept etalon 
absolut scrierile greco-latinilor, pe când „cei moderni” 
respingeau acest tip de aservire mimetică, susţinând 
individualitatea şi valoarea scriitorilor contemporani. 
Astfel, dincolo de nuanţările particularizante pe care le 
presupune integrarea într-un anumit context literar, 
social şi politic, Disputa concretizează, după cum sugera 
şi Adrian Marino, dialectica esenţială între tendinţa spre 
conformism şi canonic şi tendinţa spre progres, invenţie, 
libertate. 

Sunt două direcţii ce surprind un antagonism etern 
şi universal, care, însă, prin resorturile sale generează 
întotdeauna un dinamism atât de necesar evoluţiei 
literaturii sau societăţii, în general. De altfel, unul dintre 
cei implicaţi în Disputa secolului al XVII-lea, abatele 
Fénelon afirma în Scrisoarea asupra ocupaţiilor Academiei 
franceze că un astfel de război civil nu îl alarmează 
deoarece „este vorba de o chestiune în care fiecare îşi 
poate urma în mod liber gustul şi ideile. Această 
emulaţie ar putea fi de folos literaturii." Fénelon 
intuieşte pe deplin fertilitatea unei astfel de polemici. În 
acest sens, repercusiunile Disputei dintre Antici şi 
Moderni au vizat deschiderea către un nou tip de 
ideologie – cea iluministă. Dincolo însă de trecerea spre 
o nouă etapă literară pe care o marchează invariabil 
astfel de conflicte, acestea au totodată rolul de a scoate 
în evidenţă mai pregnant şi principiile ideologiei care 
este contestată căci orice antinomie, orice dihotomie, 
presupune o accentuare reciprocă a termenilor. Aşadar, 
Disputa nu a avut doar rolul de a marca sfârşitul 
clasicismului, dar şi de a duce la o reluare, în manieră 
polemică, de această dată, a ideilor ce constituiau esenţa 
edificiului clasic. Este prima „bătălie” pe care o poartă 
clasicii, iar rezultatul este unul indecis. Finalul acesta 
neclar atestă, în fapt, forţa principiilor create la mijlocul 
secolului al XVII-lea, principii a căror substanţă va fi 
reluată, nuanţat desigur, prin numeroase prelungiri, 
prin acele neoclasicisme care vor dovedi prin existenţa 
lor variată în timp şi spaţiu soliditatea trunchiului din 
care s-au desprins.

Cele două tabere s-au cristalizat în timp în urma 
unor etape succesive care au conturat istoricul Disputei. 
O primă confruntare, desfăşurată între 1653 şi 1674, 
privea noţiunea de miraculos pe care doctrina clasică o 
impunea mai ales în ceea ce priveşte epopeea sau 
tragedia în scopul de a suscita şi a susţine interesul, 
curiozitatea, dar şi admiraţia publicului. Miraculosul 
clasic îşi deriva substanţa din două modalităţi de 
percepţie – pe de o parte, acest concept presupunea 
integrarea în cursul evenimentelor a unui factor de 
variaţie printr-un incident neaşteptat, o peripeţie etc., 
iar pe de altă parte, miraculosul definea „tot ce era 
împotriva cursului obişnuit al naturii”. Într-o epocă atât 
de profund creştină, nu se cădea ca miraculosul să 
vizeze în continuare miturile anticilor aflaţi sub semnul 
păgânismului. Lupta se dă, aşadar, între susţinătorii 
miraculosului de tip creştin – dintre care cel mai 
înverşunat se pare a fi fost Desmarets de Saint Sorlin – şi 
susţinătorii miraculosului păgân.

În dorinţa de a crea o poezie nouă, subsumată 
spiritului creştin, o serie de autori îşi încearcă penelul 
prin scrieri ce prelucrează secvenţe biblice sau elemente 
ale istoriei creştine – Alaric sau Roma învinsă de Georges 
Scudéry (1654), Sfântul Pavel de Antoine Godeau (1656) 
sau Clovis – epopee în 24 de cânturi de Desmarets de 
Saint Sorlin (1657). Însă, după cum afirmă Philippe van 
Tieghem „geniul nu era la înălţimea ambiţiilor şi, mai 
ales, modelele păgâne, Homer şi Virgiliu erau prea 
constant prezenţi în spiritul autorilor moderni care nu 
făceau decât să transpună în limbă, în procedee creştine, 
procedeele şi expresiile antice.” Cu alte cuvinte, operele 

nou create se înscriau în sfera mediocrităţii, nereuşindu-
se eclipsarea literaturii antice. Însă dincolo de acest eşec 
ce a vizat mai ales insuficienţa creatoare a poeţilor 
creştini, polemica a avut rolul de a contura tabăra 
Modernilor şi de a clătina puţin soclul anticilor, 
încercându-se o aliniere a literaturii cu spiritul veacului 
şi o desprindere a acesteia de modele.

O a doua rundă – de mai mică amploare – dar 
suficientă pentru a mai eroda, într-o oarecare măsură, 
edificiul principiilor clasice, a vizat o aşa-numită 
„dispută a inscripţiilor” (la querelle des inscriptions) 
desfăşurată între 1676-1677 şi având ca măr al discordiei 
limba folosită pentru inscripţionarea monumentelor 
ridicate în cinstea regelui. Alegerea trebuia făcută între 
latină – venerabilă, simbol al erudiţiei şi stabilităţii – şi 
franceza – instrument al noului, al spiritului naţional. 
Opţiunea finală a înclinat balanţa în favoarea limbii 
franceze a cărei excelenţă nu mai putea fi pusă la 
îndoială, marcând astfel o primă victorie a Modernilor şi 
a spiritului veacului.

Aceste două conflicte ce au concretizat de fapt eterna 
ciocnire între vechi şi nou au pregătit terenul pentru 
izbucnirea majoră a Disputei ce s-a desfăşurat 
aproximativ între anii 1687 şi 1697. Generatorul iniţial a 
fost Charles Perrault care a citit în cadrul şedinţei din 27 
ianuarie 1687 a Academiei franceze poemul Secolul lui 
Ludovic cel Mare în care se făcea apologia epocii 
contemporane şi se proclama superioritatea acesteia în 
faţa Antichităţii, toate în numele progresului ce 
presupune invariabil o evoluţie, o dezvoltare 
ascendentă. Poemul a fost văzut de către admiratorii 
anticilor drept suprema blasfemie, sesizându-se 
pericolul, real, de altfel, de a duce la o prăbuşire a 
sistemului unitar şi dogmatic al clasicismului. Astfel, 
ceea ce se intuia doar din conflictele anterioare privind 
miraculosul sau limba inscripţiilor, se afirma acum 
explicit şi cu o destul de mare forţă persuasivă.

Ceea ce se contesta, de fapt, era calitatea de modele 
absolute a anticilor, superioritatea acestora. În liniile 
doctrinei clasice, imitarea anticilor era justificată de 
admiraţia pentru perfecţiunea artistică a operelor 
acestora, o imitaţie supusă astfel principiului raţiunii. 
Scopul scriitorului clasic este de a crea opere 
atemporale, ferite de un succes trecător şi iluzoriu, 
opere care să dăinuie. Or, lecţia oferită de Antichitatea 
greco-latină vizează tocmai eternizarea actului artistic. 
Aşadar, anticii trebuiau veneraţi şi urmaţi întru totul.

Pe de altă parte, principiul imitaţiei anticilor este 
legat de principiul imitaţiei naturii. În măsura în care 
natura umană nu s-a modificat în timp, în coordonatele 
ei esenţiale, iar literatura antică a reuşit să le surprindă 
într-o manieră artistică ideală, efectuând toate acele 
procedee ce implică purificarea şi reducerea la esenţe, 
atunci o cale mai scurtă spre perfecţiune ar reprezenta-o 
inspiraţia directă din operele iluştrilor greco-latini şi nu 
din natura propriu-zisă.

Modernii însă, în frunte cu Perrault, se hotărăsc să 
părăsească „tabăra marilor morţi pentru a gusta din plin 
bucuria – de altfel facilă şi insolentă – de a simţi în vine 
fluxul unei vieţi tinere, fie ea şi efemeră, preferând să 
parieze pe prezent decât pe etern.”

Revolta Modernilor poate fi asociată şi unui 
sentiment de frustrare, valabil pentru orice generaţie 
nouă care încearcă să-şi stabilească o identitate 
autonomă, pregnant conturată, fiind necesară astfel 
înlăturarea poverii autorilor consacraţi. La Motte 
declara în acest sens: „Toată speranţa noastră stă într-o 
nouă generaţie, într-o generaţie care nu s-a supus încă 
autorităţilor.” De altfel, la umbra marilor copaci nu pot 
creşte decât vlăstare neînsemnate, ca urmare, pentru a-şi 
căuta propriul drum spre lumină, este necesară 
retezarea trunchiurilor. Această atitudine insurgentă, 
justificată până la un punct de dorinţa de afirmare, nu 
putea rămâne fără răspuns din partea celor care încă 
mai apărau reduta, nu foarte de mult înălţată, a 
clasicismului. Astfel, lui Perrault i se răspunde prin 
două epigrame scrise de Boileau şi puţin mai târziu prin 
Epistola către Huet a lui La Fontaine. Dar acesta nu 
reprezenta decât începutul. Gradat, taberele se 
conturează, se omogenizează şi îşi delimitează în mod 
concret teritoriile. Alături de Boileau şi La Fontaine, 
anticii vor mai fi apăraţi de La Bruyère, Bossuet, Racine. 
De partea Modernilor se vor situa fraţii Perrault, 
Fontenelle, Saint-Evremond, Quinault. Structura celor 
două grupări adverse vizează şi o dispunere socială 
diferită. Pe de o parte - docţii, „les gens de Versailles” 
incluzând scriitorii clasici, clerici, membri ai burgheziei, 
de cealaltă parte – poeţii galanţi, spiritele mondene, „les 
beaux esprit de Paris”. De altfel, ziarul în care Modernii 
şi-au publicat scrierile se numea Le Mercure Galant, 
sugerând prin titlu ideea de mondenitate, de galanterie, 
saloanele pariziene fiind însufleţite la acea vreme de o 
reînvigorare a spiritului preţiozităţii. Privită sub acest 
aspect, Disputa pare să opună erudiţiei şi venerabilităţii 
marilor clasici, superficialitatea şi îndrăzneala unor 
„oameni de lume”. Însă nu este întocmai aşa şi acest 

schematism, ca oricare altul de felul său, nu poate decât 
să dăuneze prin crearea unor prejudecăţi. Această 
dispută, fiind una de natură „savantă”, nu împarte 
combatanţii în buni şi răi, generându-se idei şi principii 
importante şi de o parte şi de alta, după cum fiecare din 
tabere a făcut anumite greşeli din dorinţa exagerată 
uneori de a-şi apăra domeniul, căzând astfel într-o 
periculoasă unilateralitate. 

În planul operelor, Disputa se continuă prin 
Digresiuni asupra Anticilor şi Modernilor a lui Fontenelle 
(1688) şi cele patru volume ale Paralelelor dintre Antici şi 
Moderni publicate de Perrault între anii 1688-1697. Din 
partea Anticilor răspunsurile nu întârzie prin Caracterele 
lui La Bruyère (1688) şi Reflecţii asupra lui Longinus 
(1694) de Boileau. În final, într-o scrisoare către Perrault 
publicată în 1700, Boileau se arată mai conciliant, 
sugerând că secolul lui Ludovic al XIV-lea e superior 
Antichităţii, mai puţin în ceea ce priveşte epopeea şi 
elocinţa. S-ar putea afirma, astfel, că avantajul este de 
partea Modernilor. Este însă o victorie incertă, care nu 
va duce la calmarea definitivă a spiritelor.

Problematica Disputei vizează, în fapt, o percepţie 
diferită a timpului şi a evoluţiei istorice. Fiecare dintre 
tabere îşi asumă dimensiunea cronologică, însă 
interpretată în maniere diferite. Astfel, pentru Moderni 
distanţarea temporală de Antichitate este percepută sub 
semnul progresului continuu, ceea ce presupune că 
orice generaţie nouă aduce cunoştinţe noi, beneficiind 
totodată de experienţa trecutului şi fiind capabilă să 
evite greşelile anterioare. „Două mii de ani de istorie 
produc în mod inevitabil tot mai multă lumină” sugera 
Malebranche Ca urmare, secolul lui Ludovic al XIV-lea 
trebuie în ordinea logică a lucrurilor să fie superior 
Antichităţii. A rămâne ancorat într-un trecut inferior, 
din această perspectivă, însemna o gravă greşeală ce ar 
îngreuna procesul evolutiv normal. Viziunea modernă 
echivalează vechimea anticilor cu ideea de vetust şi 
decrepit. Aceeaşi vechime, însă, devine argument 
principal pentru apărătorii anticilor. Rezistenţa în timp 
a unor opere nu poate decât să ateste calitatea acestora. 
Astfel, Boileau sugera că este imprudent a compara un 
scriitor antic cu unul modern deoarece asupra celui din 
urmă nu se pot face decât judecăţi relative şi provizorii. 
Singur testul timpului este relevant, de aceea, deşi îi 
preţuia pe Racine şi Corneille, doar posteritatea putea 
decide dacă în timp vor fi alăturaţi lui Sofocle sau 
Euripide. 

Într-adevăr, pecetea valorii este dată de rezistenţa la 
eroziunea vremurilor, pe de altă parte însă, şi 
sacralizarea excesivă a trecutului poate cauza prejudicii 
generaţiilor ce vin. Din acest punct de vedere, Disputa 
impune câteva probleme esenţiale ce vizează raportarea 
literaturii la tradiţie, la societate, la contextul politic sau 
la cursul istoriei.

Ultimul act al Disputei se încheagă pe aceste 
coordonate, desfăşurându-se între anii 1711-1714. 
Doamna Dacier publică în 1711 o traducere scrupuloasă 
a Iliadei, respectând în detaliu litera textului grecesc, fără 
a-i îndulci substanţa, fără a îmblânzi moravurile 
surprinse. În Prefaţă, doamna Dacier apără cu 
inteligenţă şi prudenţă pe Homer, fiind conştientă, 
totodată, de posibilitatea de a nu fi perceput la 
adevărata sa valoare şi frumuseţe prin raportare 
exclusivă la contextul social contemporan.

O a doua versiune franceză a Iliadei apare peste doi 
ani în traducerea lui Houdar de La Motte. Acesta însă 
doreşte să-şi subiectiveze pe cât posibil textul, 
reducându-l la 12 cânturi, cenzurând toate detaliile ce ar 
fi putut ofensa gustul cititorului şi înfrumuseţând-o cu 
vorbe de spirit şi galanterii. Iliada lui Homer devine mai 
degrabă Iliada lui La Motte, care nici măcar nu cunoştea 
limba greacă. Sacrilegiul este aşadar comis. Doamna 
Dacier ripostează printr-un pamflet intitulat Cauzele 
corupţiei gustului, vechea dispută se reinflamează, 
taberele îşi reiau poziţiile. Cu toate acestea, „războiul lui 
Homer” e purtat de forţe noi, căci Boileau şi Perrault, 
principalii combatanţi ai etapei anterioare, erau deja 
morţi.

Acest ultim spasm al conflictului dezvăluie, în fapt, 
aceleaşi mecanisme ce ţin de raportarea la trecut ce se 
poate face într-o manieră orgolioasă şi dispreţuitoare 
sau într-o manieră ce presupune respect şi admiraţie. O 
cale de mijloc este însă sugerată de abatele François de 
Salignac de la Motte-Fénelon prin Scrisoare asupra 
ocupaţiilor Academiei, concepută în 1714, dar publicată 
postum în 1716. Este un ultim text care marchează 
sfârşitul conflictului prin găsirea unei tonalităţi 
conciliante, a unei punţi de echilibru – Antichitatea nu 
trebuie privită sub semnul perfecţiunii, nu trebuie 
idolatrizată, dar nici nu trebuie dispreţuită căci 
reprezintă în continuare o sursă importantă de 
învăţăminte. În acest sens, repercusiunile directe ale 
Disputei vizează crearea unui nou tip de estetică – 
raţionalistă şi naţionalistă, care a stabilit situarea la locul 
potrivit al valorilor Antichităţii şi anume drept una din 
numeroasele etape ale dezvoltării literare. 

interpretări
Tradiţie vs. inovaţie – 
la querelle des Anciens et des 
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Academia Păstorel
Domnul Titi, locuitor al unui orăşel din Moldova de Mijloc, 

era artist liber profesionist, cu alte cuvinte, practica o formă 
mascată de şomaj. Vindea portretele nud ale soţiei, o tânără care 
abandonase liceul pentru a-i deveni muză, iar acum chiar 
devenise muză pentru diferite practici ale adolescenţilor din 
orăşel. Titi însă avea un vis! Acela de a pleca într-o călătorie în 
jurul lumii să se inspire, să-şi perfecţioneze arta şi să trăiască, 
mai spre sfârşitul vieţii, precum Gauguin pe o insulă însorită la 
ţărmul unui ocean, servit cu orice-şi dorea de tinere creole ... Era 
de altfel convins că orice dorinţă a omului se împlineşte dacă ai 
perseverenţă şi nu-ţi pierzi speranţa. Doar că, la un moment dat, 
cam enervat de cicălelile muzei, dar şi de unele tigăi luate în cap, 
Titi hotărî că este timpul s-o şteargă. Cum însă nu avea nici o 
leţcaie pentru paşaport, sau alte daraveri îşi făcu un plan. Prin 
urmare, aşteptă venirea alocaţiei de întreţinere a copilului, luă şi 
verighetele, plus cerceii de mireasă ai neveste-sii, se urcă în tren 
şi făcu un blat până la Constanţa, portul speranţelor sale. Aici 
soarta i-l scoase în cale pe Sile, un oltean care părea că-i este 
frate de cruce în ceea ce priveşte aspiraţiile dar care se învârtea 
de vreo săptămână prin port. Desigur, acesta nu era pictor, ci 
poet. Eiusdem farine, deci! Intrară amândoi în crâşma unde 
aflaseră că se fac angajările de personal pentru servicii navale şi 
nici nu apucară să dea peste cap o drojdie că în faţa lor apăru un 
tip simpatic având o privire deschisă de criminal în serie.

- Bă, la noapte ridicăm ancora! Dacă vă interesează un 
salariu bun să fiţi la ora 19.00 la cheu! Cei doi îşi dădură seama 
că norocul le surâde, iar un om mai de ispravă ca acesta, rar mai 
afli pe lume. La ora stabilită, un tip îi conduse, destul de greu, că 
între timp se cam îmbătaseră de bucurie, pe navă şi îi zvârli într-
o gaură care mirosea mai ceva decât un closet de campanie. Nu 
prea le păsa, aşa că adormiră buştean cam până la miezul nopţii 
când, nişte şuturi bine executate îi aruncară în plin farmec al 
vieţii pe mare, respectiv pe punte, pentru acomodarea cu noua 
situaţie. Primiră nişte pumni, o găleată şi vestitele „pisici” adică 
mop-uri în limbaj marinăresc. Spre dimineaţă încurajaţi şi de 
privirile unui tip de dimensiunea unui dulap, care părea destul 
de post dispus şi părea că mestecă nisip, terminară de lustruit 
puntea apoi trecură spre cale. Prilej cu care aflară că nava 
transporta cherestea, destul de ciudat ambalată în lăzi cu 
însemne indescifrabile. Mai pe la prânz când tocmai luau 
hotărârea să se arunce în mare fură invitaţi la masă, unde 
criminalul de serviciu le aruncă o strachină cu ceva. Ceva-ul era 
mai puţin aspectuos decât o vomă de câine dar, având în vedere 
foamea năprasnică, li s-a părut o bunătate. Mai ales că, după 
masă, a urmat programul de vopsire al navei, o chestie care se 
cheamă piturare în frumosul limbaj de specialitate şi se face 
agăţat cu nişte frânghii în afara navei. Cum era şi ceva hulă au 
vopsit nava mai mult cu cele mâncate la prânz, dar marinarii, 
vreo cinci de toţi, nu au părut supăraţi. De dormit, au dormit tot 
în frânghii, ca să nu mai piardă timp a doua zi la reluarea 
lucrului.

Totuşi au avut mare noroc! După numai două zile de tortură 
nava opri în mijlocul mării şi marinarii începură să se uite în 
larg. Peste câteva minute apărură piraţii. Erau în vestitul Corn al 
Africii! Foarte veseli, piraţii se urcară la bord şi, în timp ce ei 
scoteau lăzile cu „cherestea” din cală, vorbeau şi glumeau cu 
echipajul dând dovadă că se cunosc de mult. Comandantul 
chiar, se întreţinea cu şeful piraţilor şi spuneau bancuri de pe 
vremea când erau ei studenţi la Petrol şi Gaze la Ploieşti. La 
sfârşit, piratul-şef a plătit „cheresteaua”, iar comandatul i-a 
propus să-i ia şi pe cei doi fiindcă lui nu-i mai trebuie. Bucuros 
de chilipir acesta le dădu celor doi un pat de puşcă în stomac, 
impuls absolut suficient pentru a-i face să coboare cu multă 
abilitate pe scările de frânghie pe nava piraţilor.

În urma lor, comandantul întocmi actele de raportare a 
jafului, solicită plata asiguratorie a mărfii şi despăgubirea 
familiilor celor doi bravi mateloţi dispăruţi pe timpul atacului 
pirateresc. Spre norocul celor doi însă, piraţii s-au dovedit mult 
mai omenoşi decât conaţionalii, iar când a fost livrată marfa, 
unui tip pe nume Mbobo, Titi a fost dus cu şalupa şi lăsat pe 
teritoriul acestuia. Pe parcursul drumului cu şalupa, Iusuf, cel 
care conducea, îi spuse plin de admiraţie:

- Băi, Titi, măi, ge norocoz eşti, băi! Sile a blegat gu marfa la 
canibali, măi!

Mbobo, un individ a cărui privire putea să te facă terci mai 
ceva decât un autobuz în viteză, crezând că Titi este 
reprezentantul fabricii de „cherestea” l-a cazat într-o colibă şi i-a 
dat două însoţitoare tinere care aveau datoria sacră de a-i 
îndeplini orice dorinţă. Eee, Titi cam avea dorinţe de tot felul 
însă cele două superbe creole nu l-au dezamăgit. Între timp 
Mbobo a plecat şi, cu ajutorul „cherestelei” livrate, a adus la 
tăcere un trib învecinat. O tăcere cumva mormântală. Însă Titi 
era fericit şi, încântat de norocul său, le făcea portrete celor două 
fete care se prăpădeau de râs când le priveau. Singurul lucru 
care-l rodea era dorul de ţară, de plaiurile natale, de orăşelul lui 
înecat vara în praf şi în restul anului în noroaie, de soţia sa 
iubitoare, de manelele şi sarmalele tradiţionale, în fine, de tot 
ceea ce numim specific autohton. Poate de asta, deşi totul era ca 
în visurile sale, la un moment dat, a avut, pe fondul unei beţii 
crâncene, o fantezie cu păunul preferat al lui Mbobo. În 
consecinţă, ceva mai negru ca de obicei, Mbobo l-a îmbarcat pe o 
plută cam şubredă urându-i „bon voyage” cu ajutorul unor 
grenade şi rafale de automat. Convingându-l astfel să vâslească 
disperat spre largul mării. Dar, proverbialul său noroc a 
funcţionat din nou! Ruta era destul de circulată şi, peste două 
zile când începuse deja să semene cu o pastramă, a fost 
recuperat de o navă militară, bătut, anchetat şi depus într-un 
port. De aici, călătorind lejer din puşcărie în puşcărie, a ajuns, în 
sfârşit, în ţară. Ţara l-a primit cu braţele deschise, mai ales că 
nici nu aflase de aventura sa, soţia l-a dat afară fiindcă îşi 
refăcuse viaţa cu un bărbat serios, bussines-man cu prăvălie de 
cercei în centru, iar fiul său drag i-a altoit un ciomag la rotulă, 
semn că intrase în problematica dură a vieţii de zi cu zi.

A avut totuşi, din nou, noroc! Murise un cerşetor din gară şi, 
imediat, şeful de reţea l-a angajat. Cu condiţia să cânte şi să 
deseneze. El însă, trist şi cu glas dogit, povestea un fel de balade 
în care erau redate încercările prin care trecuse. Spre norocul său 
(ca să vezi!), nimeni nu-l crede, altfel ar fi arestat sub acuzaţia de 
contrabandă cu arme, terorism şi genocid. Mare noroc!

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

De nu-i va pune rusul pumnu-n 
gură!

BUGET  DE  AUSTERITATE
Bugetul s-a votat şi-i cunoscut;
Cu optimism, românul face faţă :
Căci pensii şi salarii nu îngheaţă
Ci cresc, constant, cu …zero 
absolut!

Mihai Stancu      
                                  
SOARTĂ  INGRATĂ
După douăzeci de ani,
Soaţa-i  tot o pacoste :
Zilnic, lui îi cere bani,
Niciodată, dragoste.

CHELTUIELI  PLANIFICATE
Să nu credeţi că fac fumuri,
Când vă spun, cu tot respectul :
Ei pe vile, noi pe ,,drumuri”,
Cheltuim întreg bugetul.

VOTANŢI  DEZORIENTAŢI
Ce vom face la alegeri?
Nu mai ştie decât Sfântul :
Cu urechea la prelegeri,
Urmărind cum bate vântul.

Constantin Cucoş
 

CELIBATARUL
Zice fără vanitate,
Şi eu, cert, îl înţeleg:
„M-am lipsit de-o jumătate
Spre-a rămâne om întreg!”

O FEMEIE FATALĂ
Sânii ei, vibrând la unison
Tari şi supli, veşnic mă subjugă;
Dar va da şi pruncilor să sugă…
                                      Silicon!! 

AMURG DONJUANESC
“Nu-mi amintesc de fetele seduse,
Deşi au fost o mie trei măcar,
Deci cred că este timpul să mă car!”
Rosti grav Don Juan şi-apoi se 
duse...

Eugen Deutsch 

FUSTANGIUL
Mereu i se scurg ochii după-o  fustă
Acelui tip înalt şi cu prestanţă,
Culoarea ei nu are importanţă,
O-apreciază la valoarea justă.

Priveşte uneori de la distanţă,
Iar alteori cu-avântul de lăcustă
Se-apropie de cea ce nu-l dezgustă
Şi îi acordă mare importanţă.

Ar fi în stare chiar s-o şi atingă,
Fiind un fustangiu din ceia care
Timiditatea nu pot să-şi învingă

Şi nici să-şi satisfacă altfel ochii,
Decât privind spre fuste ori la 
rochii
Când sunt pe sârme-ntinse spre 
uscare.

LA  SPTALUL  DE  URGENŢĂ
Pe fişa de ieşire-o viză
Surprinde, însă Bunul Dumnezeu,
L-a scos pe pacient din criză…
Deci i se poate face copârşeu.

UNOR  METEOROLOGI
Una, două,
Spun că plouă.
De nu-s ploi,
Scuze-apoi!

UNUI  CARIERIST
Văzându-l subalternii cum 
prosperă
Prin firea sa umilă, idolatră,
Fiind şi militar de carieră,
I-ar face-un bust enorm cioplit în 

Azi revenim de unde am plecat
Noi ne credeam născuţi cu stea în 
frunte
O, tineri visători cu gând curat!

Spre-un ţel himeric tot mai depărtat
Înaintăm greoi, cu aripi frânte
Căci marşul nostru nu s-a terminat!
Să cânte dar, compania, să cânte!   

PĂRERE DE RĂU
Nescrisă carte-ai fost, femeie
Pentru cel cu har şi...pix
Puteai fi înger, demon, zeie
Nu doar nevastă la un ics...

CE SĂ MAI SPUI
Frumoasă foc, ispititoare,
De câte ori o văd mă-ncântă
Dar mă intrigă-n comportare:
E prea a dracului de sfântă...

RUGĂMINTE
Când totul fi-va doar sfârşit
Şi-n lut m-oi duce ca tot omul
Tu, iartă-mă că te-am iubit
Mai puţin ca vodka, romul...

Ioan Gligor Stopiţa

SEXAGENARUL
Am depăşit o vârstă oarecare,
Privesc în urmă cum trecut-au anii
Pe care-i duc în spate ca răcanii
În raniţa prea neîncăpătoare.

Avere n-am, nu stau la mine banii,
Sunt un sexagenar ca orişicare,
Iar amintirile mi-s vii, în care
Se-ascund zeci de năstruşnice 
păţanii.

Nu mai încape nici o îndoială
În mine tot acelaşi om se-ascunde,
N-am fost tentat de vicii ori putere.

Făcând mereu ce inima îmi cere
Voi sta cu fruntea sus oricând şi-
oriunde,
Căci n-am să cad cu răul la-nvoială.

Sorin Cotlarciuc

REMARCĂ POETICĂ
,,Românul e născut poet"
S-a spus cândva şi nu-i secret,
Dar e de-adreptul dureros
Că mulţi o iau în serios!

SOŢUL CHEFLIU
Venind târziu la oră mică,
Păşeşte-ncet, precum pe ace
Şi-i zice soaţei lui , cu frică :
Hai, dormi iubito, dormi în pace!

Mihai Haivas

DIN LEAFA DE BUGETAR
Achit la rate, dări, nevoi,
Reduc fumatul şi pileala,
Le-adun cu grijă şi apoi
Îi dau nevestei… socoteala.

SACRIFICIUL TÂNĂRULUI
Renunţ la leafă, sporuri, case,
Să pot fi ţării de-ajutor,
Dar ce rămâne, să-mi mai lase…
Că vreau şi eu să mă însor.
                         

Gheorghe Bălăceanu

DIN  DOUĂ…UNA
Reducerea de spaţiu Cameral
Votată-n referendum de popor
Subit  agită lotul mare al
Acelor ce-n şedinţe dorm cu spor.

FRATILOR DE PESTE PRUT
Cu noul post de Radio Chişinău
(Considerat de mulţi drept o 
bravură),
Veşti poţi afla şi despre  neamul tău,

Norocosul Titi
GLOSĂ MILITARĂ
Citită în anul 1985 la aniversarea 
promoţiei şi dedicată de Nicolae-Paul 
Mihail colegului său Mircea Popovici, 
membru al U.S.R. Iaşi cu prilejul 
aniversării a 89 de ani (21.04.2012)

Să cânte dar, compania, să cânte!
Căci marşul nostru nu s-a terminat,
Înaintăm greoi cu aripi frânte
Spre-un ţel himeric tot mai depărtat.

O, tineri visători cu gând curat!
Noi ne credeam născuţi cu stea în 
frunte,
Azi revenim de unde am plecat. 
Să cânte, dar compania, să cânte!

Vă amintiţi, mergeam cu vântu-n 
faţă,
Ne fuduleam, luam poze de eroi,
Ba unii îşi lăsară şi mustaţă
Eram soldaţi, nu doar nişte puţoi.

Băteam ca zăpăciţii-n Manlicheruri
(Să-l văd eu p-ăla care-o să ne-
nfrunte!)
Şi mersul nostru răsuna sub ceruri
Să cânte dar, compania, să cânte!

Copii nebuni ai orei disperate
Ne tăvăleam prin zoaie şi noroi,
Mâncam fasole, mult, pe săturate,
Şi aşteptam ca să ne ia-n război.

Când frontul se pierdu în depărtare
Şi tunetul de tunuri brusc a stat
Abia atunci văzurăm cu mirare
Că marşul nostru nu s-a terminat.

Pornim înainte pe-alte trepte
Călăuziţi de vajnicul J doi
Luptând cu faptele nedrepte
Să scoatem adevărul din gunoi.

Dar iată Idealul că ne scapă
Şi astăzi toţi cu tâmplele cărunte
Cam dărâmaţi şi cu-n picior în 
groapă
Înaintăm greoi, cu aripi frânte.

Şi rândurile noastre sunt mai rare,
Parcă Florin fu primul ce s-a dus
Şi versul lui suav ca o ninsoare
În scorbura uitării a apus.

Dar chiar când unii dintre noi ezită
Şi paşii lor spre alt tărâm se-abat
Compania se-ndreaptă neclintită
Spre-un ţel himeric, tot mai depărtat.

Şi de curând, prin straturi de argilă
S-au răzleţit pierzându-se de grup,
Prea bunul Mateescu T. Vintilă
Şi Radu şi Dimitrie „Şurub”

Dar astăzi la această adunare
La masă locul lor li l-am păstrat
Şi pentru ei ciocni-vom din pahare
O, tineri visători cu gând curat!

Să nu-l uităm pe Mişu, pe Secanu,
Care-ntre noi fu cel mai delicat. 
Plecă discret (acu'mplineşte anu')
Se prăbuşi ca bradul fulgerat.

Dacă-am făcut în viaţă vreo scofală
Oricine poate azi să ne confrunte
Dar unde-i tinereţea ideală
Când ne credeam cu stea în frunte.

Compania păşeşte în tăcere
Suntem bătrâni şi ne-am împuţinat
Dar paşii noştri strânşi în moletiere
Cadenţa-n caldarâmul vieţii bat.

Dar lângă noi, alături-n visare,
Mărşăluieşte-ntregul leat
Ne-ncovoiaţi, fără vreo remuşcare.
Ne-ntoarcem azi de unde am plecat.

Să cânte deci, compania, să cânte!



literatură universală
Albania

De departe, tot acasă
Născut la Tropoja, în partea de sud a Albaniei, Arbër 

Ahmetaj, care actualmente locuieşte în Elveţia, a lucrat ca 
ziarist la mai multe redacţii radio şi TV, în diplomaţie, 
din 1993, apoi şi în cadrul ambasadei ţării sale la 
Bucureşti, unde aflat evenimentele violente din Albania 
anului 1997 – mai exact căderea unui joc piramidal, cum 
au fost şi în România, care le-a zdruncinat vieţile multor 
albanezi (unii spun chiar majorităţii), ducând la ample 
mişcări violente în toată ţara. A renunţat la diplomaţie şi 
a emigrat în Elveţia, pentru a-şi practica meseria – 
farmacist. De altfel, povesteşte în care cum a ajuns să 
viseze la viitoarea lui ţară de adopţie… prin intermediul 
unui briceag elveţian multifuncţional (Swiss army knife): 
„proful de engleză ne-a povestit unde fusese: făcuse 
traducerea pentru o delegaţie a partidului marxist-
leninist elveţian  [...] Proful de engleză a râs la vorbele lui 
şi a scos din buzunar un obiect roşu, cu o cruce albă pe el, 
ceva ce nu mai văzusem până atunci. - Este un 
instrument foarte practic, cu multe funcţiuni, ne-a 
explicat el şi a început să scoată din „burta” obiectului o 
lamă de cuţit, o pereche de foarfeci mici, un tirbuşon, un 
deschizător de conserve, o şurubelniţă şi o chestie care nu 
ştiam la ce foloseşte. Fermecaţi de obiectul acela 
strălucitor, am fi vrut toţi să-l vedem şi să-l atingem, să-l 
închidem şi să-l deschidem, în timp ce proful ne traducea 
ceea ce era scris în engleză pe el: „Swisse Army Knife”. 
Cuţit militar elveţian. [...] În noaptea aceea n-am putut să 
dorm. Oamenii ăia, ţara aia care inventează lucruri atât 
de bune, ca briceagul profului, ceasul, ciocolata, şi poate 
şi vaca, nu putea fi decât o ţară frumoasă, măreaţă. Lasă 
apoi că era şi neutră, nici în NATO, nici în Tratatul de la 
Varşovia, aşa că ar fi putut fi prietenă cu Albania, o 
bucată din Albania noastră socialistă în inima Europei. 
Singurul lucru care nu i se potrivea Elveţiei era 
capitalismul, ea trebuie să se schimbe cât de curând într-
o ţară liberă socialistă, precum iubita noastră patrie, 
bastion comunist pe ţărmul Adriaticei.”

Arbër Ahmetaj a publicat mai multe cărţi, şi, acum, în 
traducerea lui Marius Dobrescu, apare şi în limba 
română. Povestirea „Riva H”, care dă titlul acestui volum 
(ediţia I – Editura „Mërgimi a&b”, Tirana, 2003), i-a fost 
publicată în România, în Luceafărul, în anul 1997. A 
publicat până acum, în limba albaneză, mai multe 
volume de proză, versuri, traduceri, unele în colaborare.

Cele douăzeci şi cinci de povestiri sunt grupate în trei 
parţi, a doua, din care face parte şi „Riva H”, fiind ce mai 
consistentă. Deşi sunt scrise în împrejurări, în medii şi 
dospoziţii diferite, nu putem spune că ar exista neapărat 
o „separare” „totală” în ce priveşte universul, tematica 
sau limbajul, şi asta pentru că, în multe dintre povestiri, 
explicit sau în subsidiar, mentalitatea, atmosfera de 
acasă, de multe ori din universul copilăriei izvodesc un 
fir cu care se ţese marama povestirii (un exemplu - 
„Sunetele de aur”, în care totul are o aură de fantastic o 
întâmplare ciudată în care deşi totul se petrece pe Lacul 
Geneva, un imigrant albanez care poartă săpate în suflet 
nu doar rănile comunismului, ci şi miturile, tot ce 
înseamnă „acasă”, îmbracă povestea unei fete înecate în 
lac într-o alta de pe meleagurile natale, împletindu-o şi 
cu a lui proprie. împletind-o şi cu cea a vieţii lui.

Unele fragmente (fără a detalia şi teoretiza mai mult, 
evit să folosesc întotdeauna cuvântul povestire pentru a 
defini/ încadra aceste texte din volum; poate că mai 
potrivit ar fi uneori să folosim termenul de proză scurtă) 
sunt mai mult un fel de „tablouri”, schiţe sau, poate, chiar 
aidoma unor pagini de jurnal/ gânduri, alteori cu o tentă 
onirică, poate meditativă ori moralizatoare, fără o 
creionare de profunzime a personajelor şi o dezvoltare a 
planurilor (Umbra, Anxietate), cele mai multe sunt 
povestiri mai mult sau mai puţin ample, în care 
personajele sunt creionate mai mult sau mai puţin 
apăsat/ nuanţat. 

Universul din zona din care provine, cu mentalitatea, 
felul de a fi al oamenilor, răzbate din felul de a fi, de a 
scrie al lui Arbër Ahmetaj, care este adeptul unei 
exprimări directe, adesea nu bogată în figuri de stil, 
conciziunea fiind o altă trăsătură, deşi nu putem vorbi de 
parcimonie de cuvinte în frazare. În afară de aceste 
irizaţii din mentalitatea/ elementele locale, nu trebuie să 
trecem peste ironie, umorul, uneori frizând absurdul / ca 
în Şerpii – agenţii haosului sau, poate cea mai semnificativă 
povestire din volum, Cine a ucis capra?

De altfel, una dintre temele de substanţă din volum 
este construirea socialismului/ comunismului, văzută 
cu ochii copilului. Poate că numai cei care au respirat 
atmosfera societăţii socialiste multilateral dezvoltate pot 
înţelege pe deplin umorul amar cu care sunt descrise, 
uneori cu divagaţii naive, în ton cu vârsta 
protagonistului,  întâmplările prin care trece un copil, un 
elev albanez obligat să îşi însuşească ceea ce era 
considerat felul de a fi marxist, învăţăturile marxismului 
mai ceva ca pe o nouă religie (oricum, e ştiut, geamiile şi 
bisericile fuseseră închise şi oamenii se rugau pe ascuns 
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în Albania). Iar în „Cine a ucis capra?” este descris 
detaliat „procesul” („avea să se lungească patru după-
amieze, în şedinţe complete de câte cinci ore”) unui copil, 
un „pionier„ scos în faţa clasei şi „judecat” pentru că era 
„capitalist”, avea o proprietate privată, anume o capră pe 
nume Bălana: „În banca acuzaţilor nu era capra, ci eu, fiul 
lui L. şi N., născut în noiembrie 1965, de origine 
muncitorească, de orientare politică neutră, dar 
îndoielnică. Eu aveam zece ani şi poate că acest proces n-
ar fi avut loc niciodată, dacă la o şedinţă de informare 
asupra proiectului noii Constituţii, când ne-a fost citit 
articolul despre proprietatea privată, care era interzisă 
prin Constituţie, n-aş fi întrebat cu naivitate dacă capra 
mea e proprietate privată sau nu. „Este! Cum să nu fie?”, 
mi s-a răspuns laconic. Iar apoi s-au pus toţi să critice cu 
fermitate proprietatea privată, ca şi când capra mea ar fi 
pus în pericol însăşi existenţa statului şi a revoluţiei 
mondiale…”

Să nu încheiem fără a aminti de „Riva H.”, care dă 
titlul cărţii şi, cumva, aduce aminte de atmosfera în 
nuanţe întunecate, sumbre din Kosnatntin şi Doruntina a 
lui Ismail Kadare. Printre oameni merge o mamă care îşi 
duce în braţe copilul mort „învelit în pled şi într-o velinţă 
cusută cu flori” însă, în pofida parcimoniei de detalii cu 
care este zugrăvită atmosfera, nuanţele închise, 
împrejurul… totul dă fiori: „Riva H. plânsese. Apoi îşi 
luase în braţe copilul învelit în pled şi într-o velinţă 
cusută cu flori. Se despărţise fără un cuvânt de medicul 
cu chip de călugăr. Strada era pustie. Ea, mama. El, fiul. 
Umbra, ca o pecingine, îi însoţea peste tot. În lumina 
soarelui rece, ea îndrăzni să privească chipul propriului 
copil. Liniştit, palid, cu ochii închişi, el dormea. Ostenită, 
tristă, femeia mergea. Umbra cernită, agasantă, 
chinuitoare era mereu în spatele lor.” 

Cu morală sau nu, educative, explicative, pilduitoare, 
în limbajul uneori înmuiat în mierea dulce-amară a 
umorului, povestirile din volum lasă să se întrevadă nu 
doar drama poporului albanez şi din timpul „construirii 
socialismului”, chinurile prefacerilor de după, dar şi 
sfâşierea sufletească a celui care pleacă de acasă luând 
însă în sufletul său aerul, miturile, mentalitatea, tot ce 
înseamnă plaiurile natale. 

Deşi putem vorbi încă de căutare la Arbër 
Ahmetaj, prin felul în care conduce naraţiunea, prin 
atmosfera cu o evidentă amprentă personală, pe total 
prozele din acest volum au argumente care să ducă la o 
lectură plăcută, dar şi să dea naştere la întrebări, iar 
pentru unii dintre noi şi la reflecţie.

Arbër Ahmetaj, Riva H., povestiri, versiunea română: 
Marius Dobrescu, Editura Privirea, Bucureşti, 2011, 164 p.

Bosnia şi Herţegovina

Visul din ochiul inorogului 
Născută în 1954, în satul Husimovci, aproape de 

Sanski Most, Samira Begman Karabeg este licenţiată a 
universităţii cu specializare în finanţe, comerţ şi 
management, la Zurich, unde locuieşte din 1977. Scrie şi 
traduce în/ din bosniacă şi germană. A publicat mai 
multe volume, a tradus o carte a poetului Tianxin Cai, 
din engleză (Song of the Quiet Life) în germană. 
Actualmente este angrenată în traducerea unui volum de 
Paul Celan în bosniacă.

A fondat în Elveţia editura „Dhira Publishing/ Dhira 
Verlag”, sub deviza „autorii pentru autori”. Din cărţile 
publicate a donat sute de exemplare unor biblioteci sau 
asociaţii umanitare din Bosnia şi Herţegovina. Este 
membru în staff-ul editorial al unei reviste satirice pe 
internet şi tipărită, „MaxiMinus”, redactor şef adjunct al 
revistei „Diogen pro kultura”, Sarajevo, Bosnia şi 
Herţegovina, membru al „Eastern Swiss Writer's 
Association”.

Înainte de ane opri la versurile din Inorogul, să 
spunem doar că Posljednji princ/ Ultimul prinţ, este o carte 
scrisă pentru cei mici, dar şi cei mai mari, despre o lume 
în care basmul şi viaţa mai au loc împreună. De altfel, 
într-o măsură, sunt şi aspecte pe care le regăsim şi în 
poeme, dar atinse de acum de aripa realităţii, deşi, scrie 
autoarea „dorinţa are o putere imensă/ poate înghiţi 
oceanul/ poate disipa tenebrele abisului”. Dorinţă care 
poate fi de iubire, de ochiul unicornului sau pur şi simplu 
de regăsire de sine. Poate şi pentru că lumea, pentru 
Samira Begman Karabeg, are culoarea realului 
străbătută de lucirile ochilor inorogului, care poate 
reînvia dintr-un vis care, la rândul lui, o poate visa pe ea. 

Într-un cuvânt, Samira Begman Karabeg caută haina 
de cuvinte potrivire pentru visele şi dorinţele sale. La 
începutul lui 2012 Samira a publicat un volum dedicat 
inorogului viselor sale, U bionjači Jednoroga, despre care 
vom vorbi cu altă ocazie

Samira Begman Karabeg, Jednorog / Einhorn / 
Unicorn / Licorne, poezie, ediţie în limbile bosniacă, 
engleză, franceză şi germană, editor Sabahudin 

Hadžialić, versiunea engleză: Anya Reich, versiunea 
franceză: Athanase Vantchev de Tracy, Dhira Verlag, 
Küsnacht, Elveţia, Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina, 
2011, 54 p., Posljednji princ, bajka/ basme, Dhira Verlag, 
Küsnacht, Elveţia, Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina, 
2011, 40 p.

Despre azi în oglinda lui „ieri” şi speranţa lui „mâine”
Sabahudin Hadžialić, născut în 23.9.1960, la Mostar, 

Bosnia şi Herţegovina, este membru al Asociaţiei 
Scriitorilor din Bosnia şi Herţegovina, al Asociaţiei 
scriitorilor croaţi din ţara sa, al Asociaţiei Scriitorilor din 
Serbia, Belgrad ş.a. Spune că ales această cale/ afiliere şi 
pentru a arată ca înainte de a fi parte a unei etnii este 
creator şi om, că apartenenţa la o ţară este importantă, 
desigur, dar în felul ei.

A ales să fie creator independent, scrie versuri, proză, 
aforisme, eseuri cronici ş.a., este editor, publicând în 
majoritatea revistelor din Macedonia, Croaţia, Slovenia, 
Serbia şi ţara sa şi/ sau, peste hotare, în Spania, Italia, 
SUA ş.a. Este redactor şef al revistei satirice pe internet şi 
tipărită, „MaxiMinus”, redactor şef al revistei „Diogen 
pro kultura”, Sarajevo, co-proprietar al primului ziar 
privat, „Potez”, din Bugojno, Bosnia şi Herţegovina. În 
română am publicat prima dată poeme ale sale în revista 
„Cronica”, nu cu mult timp în urmă. A publicat mai 
multe volume de versuri, proză, aforisme, unele peste 
hotare sau/ şi în limbi străine, primind o serie de premii 
pentru creaţiile sale.

Poemele selectate în acest volum (care începe unul 
despre ce era pe meleagurile sale înainte de 2000, când 
„era mai uşor”, pentru că „erau credincioşii”), arată 
tendinţa sa, în cele mai multe cazuri, spre versul limpid, 
concis, uneori amintind de tărâmul aforismului. Pentru 
el este importantă luciditatea, fiind apăsat de chemarea 
de a vedea mereu pe azi în oglinda lui „ieri” dar şi 
speranţa unui „mâine”. Încheiem cu un poem al lui 
Sabahudin Hadžialić, Urme: „Tulburat de/ realitatea lui 
azi/ mă retrag în trecut/ Nu era mai bună viaţa 
atunci?/… În amintirea trecutului… / Norii se 
împrăştie/ sub raza speranţei./ Sub cerurile noastre/ 
trezirea/ e mereu mânjită cu sânge”.

Sabahudin Hadžialić, Poeme, versuri alese, ediţie în 
limbile bosniacă, franceză (versiunea fr.: Athanase Vantchev 
de Tracy, Fatima Pirić, Christiane Dupont, Edouard d'Aoust, 
Faris Rujanac), spaniolă (Siméon Barosso, Inma Gomila), 
italană (Giuseppe Napolitano), albaneză (Silke Liria 
Blumbach), engleză – versiunea autorului, ilustraţii Esma 
Smailović – Bosnia şi Herţegovina, Annie, Jean-Paul Minot, 
Pat, Zav – Franţa, Dhira Verlag, Küsnacht, Elveţia, Sarajevo, 
Bosnia şi Herţegovina, 2011, 60 p.

Dicţionar Turc-Român, Român-Turc 
După Taner Murat, autorul dicţionarului român-

tătar, tătar-român, despre care am scris la aceeaşi rubrică, 
semnalăm o altă carte de acest fel.

Reamintim, 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.

Agiemin Baubec, turcolog recunoscut, cetăţean 
roman de etnie tătară, s-a născut în 1939, în satul Akbaş 
(astăzi Albeşti), lângă Mangalia. După absolvirea 
Facultăţii de Limba şi Literatura Turcă, Universitatea din 
Moscova, în 1964, a lucrat ca asistent la Universitatea din 
Bucureşti, Facultatea de Limbi Străine, Secţia de Limba şi 
Literatura Turcă, unde activează şi azi, dar a 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. Este 
autorul primelor dicţionare şi ghiduri de conversaţie 
român-turc, turc-român, a primei gramatici a limbii turce 
din România.

Autor/ co-autor la mai multe ghiduri de conversaţie, 
dicţionare, în 2010 a publicat, împreună cu Baubec G. 
Deniz-Kamer, un voluminos dicţionar, de aproape 1100 
de pagini. Variantele român-turc şi turc-român conţin 
câte 25000 de cuvinte selectate, spun autorii, „din 
vocabularul fundamentale şi, într-o mai mică măsură, 
din cel special al celor două limbi”. În cuvântul înainte 
(menţionând şi ajutorul din partea unora dintre studenţii 
lor de la secţiile de Turcologie ale Universităţii din 
Bucureşti) autorii explică şi normele pe care le-au avut în 
vedere pentru simplificarea accesului la dicţionar.

Baubec Agiemin, Baubec G. Deniz- Kamer, 
Dicţionar Turc-Român, Român-Turc. Sözlük Türkçe 
–Romence, Romence -Türkçe, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 
2010, 1071 p.

prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
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degustări cultural - literareSub o mască de iarbă roşie, 
verbul tiranic sparge uşa prin 

1care nu intră nimeni

Somelier de serviciu,

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

aflate în colecţia autorului.
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„Nu mai cred de mult că un spectacol de teatru mai 
poate trezi omenirea, dar cred cu tărie că el ne poate 
mobiliza, ne poate arăta o cale măcar, să nu ne rătăcim de 
tot într-o lume tot mai sălbaticită şi mai plină de 
hăţişuri...” scrie Elisabeta Pop (Hedda Gabler, între nebunie 
şi moarte), la rubrica Eveniment din Apostrof, nr. 2(261), 
cu referire la premiera piesei lui Ibsen, montată de 
Andrei Şerban la Cluj. „Spectacolul lui Andrei Şerban are 
culoare, are sigur o muzică interioară, pentru cine are 
urechi de auzit să audă, e viu, dinamic, conţine o imensă 
cantitate de energie pozitivă [...] Ce lecţie admirabilă de 
teatru!!! Cîtă bucurie!!!” Vladimir Tismăneanu (Virtuţi şi 
vicii: Stalin, Machiavelli şi relativismul moral), Sonia 
Elvireanu (Trauma ca formă de iniţiere) şi Cezar Boghici 
(Imaginarul gotic din poezia lui Nichita Danilov) se citesc cu 
interes, alături de poeziile propuse de Minerva Chira şi 
Ioan Barb, jucăuşa proză a lui Daniel Vighi (Scene din 
lumea contesei Erdodyoloruse) şi cronicile bine construite, 
între alţii, de Ovidiu Pecican, Ştefan Borbely, Irina Petraş, 
Gelu Ionescu, Mihaela Ursa, Mirel Anghel, Mircea Popa. 
Dosarul, dedicat lui Nicolae Balotă, cuprinde un fragment 
din Abisul luminat (Cartea a doua): „Universitas 
magistrorum et scholariorum îşi dăduse duhul. Nu de tot, 
cum aveam să-mi dau seama de îndată ce am intrat în 
decanatul Facultăţii de Litere şi Filosofie. Dar un alt duh 
pusese stăpînire pe înalta şcoală. Se agita în acel local o 
microfaună de energumeni ce parazitaseră organismul 
universitar, zoriţi de marii tartori ai «regimului» şi din 
umbră de comisarii zişi «consilieri sovietici», dar mai 
mult încă incitaţi de propria lor febrilitate demonică.”

Cred că cel mai bun Răspuns la acuzele privind 
„aculturaţia din Bucovina de astăzi” (editorialul prin care 
Constantin Arcu se răfuieşte cu o „filipică preţioasă şi 
ridicolă”) este consistentul şi elegantul număr 1-2(251-
252) din Bucovina Literară, unde Lucian Vasiliu (în 
calitatea sa de invitat al revistei) se confesează aceluiaşi 
Constantin Arcu: „Cred în Dumnezeu, cred în Adevăr, 
Bine, Frumos...” O şi demonstrează printr-un sensibil 
grupaj de versuri: „pe cînd eram o creangă de vîsc/ la 
icoana bunicii de la ţară,/ veniră trîntori de la est/ şi 
invadară/ prisaca/ astfel/ familia/ îşi puse mască/ 
prisăcărească/ şi începu să afume/ gloata invadatoare.” 
Textele publicate de Gheorghe Grigurcu (Aventura e 
dornică de sine), Matei Vişniec (Exilul ca aventură culturală), 
Ioan Holban („Stalin, cu sapa-nainte/ Vesel renaşte printre 
morminte”), Petru Ursache (Semnele vremii), Constantin 
Cubleşan (Un melc pe sînii tăi şi Scrisori de dragoste), Ion 
Roşioru (Criticul la maturitate), Radu Aldulescu (O să-mi 
fie dor de tine, ochi de peşte), Adrian Alui Gheorghe (Viaţa 
ca literatura), Adrian Dinu Rachieru (Eminescu în două 
exegeze), dimpreună cu Liviu Antonesei (Să vorbim despre 
Caragiale), Mircea A. Diaconu (I. L. Caragiale. Lumea ca 
enunţare şi realul himeric, alături de antologia din poezia 
lui A. E. Baconsky) şi Leo Butnaru (Din sens opus), pe care 
vi le recomand, reprezintă doar o selecţie, subiectivă, şi 
restrictivă (din motive de spaţiu editorial). Adăugînd şi 
poezia, abundentă şi de calitate, semnată de Ion 
Scorobete, George Serediuc, Florin Dan Prodan, Irina 
Lucia Mihalca şi Ruxandra Anton, se poate afirma, din 
nou, despre reuşita unui număr excelent şi din punct de 
vedere grafic. Domnule Arcu, felicitări şi nu pune la 
inimă elucubraţiile unui (vorba maestrului Grigurcu) 
„nătărău instruit, care nu ştie ce nu poate şti, informîndu-
se în continuare cu o beţie a prolixităţii care e unica lui 
scuză”!

Nu am mai citit de mult Literatura şi Arta, revista ce 
apare la Chişinău. Un semn divin este faptul că mi-a 
parvenit numărul 8(3469) din 23 februarie 2012! Un semn 
divin se intitulează şi poezia publicată de Liviu 
Pendefunda pe prima pagină: „Mai degrabă cred că a 
fost un vis la mal de Nistru, în cetate,/ colind semănat de 
grîu şi de cuvinte fugite din poeme./ A fost pesemne-o 
certă desprindere din ger şi realitate,/ fulgi revărsaţi pe 
ziduri, pe marame şi în gene...” Aurelian Silvestru (Muma 
muzeelor), Ion Stici (Nu-l bate pe tata!), Haralambie Moraru 
(Pustiul din ultimii peste douăzeci de ani), Ionel Căpiţă (Ţara 
asta şi…Ţara noastră), Valeriu Dulgheru (istoria 
socialismului în Basarabia şi socialistul Dodon), alături de 
Vitalie Răileanu (Cartea – instrument de răspîndire a 
înţelepciunii) şi Mihai Morăraş (Rezistenţa unui zbuciumat 
destin) îşi plîng mocnit dureri care nu mai interesează de 
mult pe nimeni de dincoace de Prut, în timp ce 
academicianul Nicolae Dabija îşi laudă, „la ceas 
aniversar” preşedintele („savantul şi omul Gheorghe 
Duca”), cel care „ajuns în fruntea Academiei de Ştiinţe, a 
făcut din ea o instituţie de prestigiu.” 

În Ateneu, nr. 2(510), Adrian Jicu (Ion Barbu şi 
ermetismul canonic), Andreea-Oana Iftimie (Cuvînt întru 
Bacovia), Dan Perşa (Violeta Savu şi frumuseţea poeziei), 
Dan Petruşcă (I. L. Caragiale despre…), C. D. Zeletin (O 
fantastă), Elena Ciobanu (Magazinul de antichităţi al 
trecutului), alături de Vasile Spiridon (Un cavaler rătăcitor 
printre păstori şi plugari), Constantin Călin (De ici-de colo), 
Ion Fercu (Prin subteranele dostoievskiene), Ionel Savitescu 
(Cartea cărţilor pierdute) şi Gheorghe Iorga (Cînd Tzvetan 
Todorov conferenţiază la Teheran) se citesc cu interes, 
dimpreună cu poezia oferită de Gabriela Apostol şi 
Gabriel Daliş. Interviurile, cu Ion Scurtu („Intelectualitatea 
nu este respectată şi apreciată în România de astăzi”) – 
realizat de Ioan Mitrea, respectiv cu Ilie Boca („De la 
tinerii artişti aştept nemaivăzutul”) – realizat de Carmen 
Mihalache, contribuie substanţial la consistenţa unui 
număr care îl omagiază, cu ocazia împlinirii a 73 de ani, 
pe neobositul Constantin Theodor Codreanu 
(CETEHAŞUL la 73 de ani), prin pana lui Dan Sandu. La 
mulţi ani!

Din Argeş, nr. 2(356), după degustările din Ştefan 
Foarţă (Traduceri aminte – Cîntecul donei Alda), am lecturat 
cu plăcere paginile oferite de Nicolae Oprea (G. Călinescu 
şi probitatea editorului său), Al Cistelecan (Poeţi ieşeni. Clasa 
de excelenţă), Luca Piţu (Marta, semnificanta vagaboandă din 
Piatra), Nicolae Boghian („Paznicul ploii” sau propunere 
pentru o nouă paradigmă poetică), alături de Mircea Bîrsilă 
(Poezia lui Călin Vlasie), Mircea Handoca (Despre 
Domnişoara Christina) şi Flori Bălănescu (Aparenţele şi 
subteranele normalităţii). Excelent şi grupajul de poeme 
oferit de Ioan Mureşan, alături de Vladislav Hodasevici, 
ultimul în prezentarea şi traducerea lui Leo Butnaru.

În Nord Literar, nr. 1(104), Gheorghe Glodeanu 
(Despre literatura rezistenţei la totalitarism), Săluc Horvat 
(Eminescu într-o ediţie anastatică), Daniela Sitar-Tăut (Sabia 
lui Damocles), Vasile Pistolea (un roman despre singurătate, 
dragoste şi moarte), Delia Pop (Alchimie) şi Daniela Căprar 
(Relaţii spirituale: Mihail Sebastian – Nae Ionescu – Mircea 
Eliade) se citesc cu interes. Proză de intensă trăire ne oferă 
Dumitru Hurubă (Neamuri de decembrie…), în rezonanţă 
cu o poezie de calitate într-un generos grupaj de George 
Anca, alături de Yolande Tuerlinx-Rouxel (prezentare şi 
traducere Betty Kirchmajer-Donca) şi Mario Petrucci 
(prezentare şi traducere Mirona Palas, Daniela Mihaela 
Călinescu).

„închei probabil/ un alt episod/ din tentativa/ de a fi 
eu însumi” se confesează Ion Hurjui în Biblioteca 
(supliment) a numărului 2(194) din Convorbiri Literare. 
Mircea Martin (Laudatio pentru Ion Mircea), Virgil 
Nemoianu (Cum m-am „împrietenit” cu Evelyn Waugh), 
Irina Mavrodin (Convorbiri cu Alexandru Vona), Basarab 
Nicolescu (Strania dimensiune a patra), Daniela Petroşel 
(G. Călinescu. Palimpsestele (auto)cenzurate), alături de 
Adrian Romilă (Ofrandele memoriei), Adrian Voica 
(Neantul ca spectacol) şi Liviu Grăsoiu (Revenirea ca destin) 
sunt contribuţii notabile. Interviuri consistente ne propun 
Angela Baciu („Un cocoloş de hîrtie loveşte în cap pe 
judecătorul oraşului care decide ca toată lumea să fie arestată, 
inclusiv mierla care tocmai este înfulecată de pisică”) cu 
Adrian Alui Gheorghe, Crisula Ştefănescu („N-ai cunoscut 
Iaşul, n-ai cunoscut nimic”) cu Ioana Celibidache, respectiv 
Philippe Maxence („Nu există sferă economică neutră”) cu 
Ovidiu Hurduzeu, în traducerea lui Alexandru Ciolan. 
Poezia oferită de Spiridon Popescu şi Valeriu Cîmpeanu, 
proza lui Florin faifer şi Dumitru Vacariu, alături de 
comentariile critice asumate, între alţii de Cristian 
Livescu, Constantin Dram, Dan Mănucă, Ioan Holban şi 
Emanuela Ilie completează un număr reuşit.

Un interviu-eveniment, cu Solomon Marcus („Actuala 
reglementare a moştenirii culturale este cu totul nedreaptă”), 
publică Marian Drăghici în Viaţa Românească, nr. 1-
2/2012: „Un pariu major al culturii noastre este acum să 
conciliem înţelegerea tradiţională a identităţii româneşti 
cu aceea care decurge din globalizarea contextului în care 
se desfăşoară nu numai viaţa economică şi politică, ci şi 
activitatea culturală, arta şi ştiinţa, filosofia şi ingineria. 
Ne aflăm, mutatis mutandis, în condiţiile care l-au dus pe 
Titu Maiorescu la iniţierea Societăţii Junimea, în anul 
1863.” Eseurile de calitate propuse de Nicolae Oprea 
(Utopii şi distopii literare – schiţă comparativă), Maria-
Gabriela Constantin (Note fragmentare pe marginea 
firescului), Ioan Buduca (Tragedia unei intuiţii), Cosmin 
Ciotloş (Legături avantajoase. O elucidare mateină), sau 
Elisabeta Lăsconi (Despre leagăn ca respiraţie şi cîntec), 
comentariile critice semnate, între alţii, de Victor 
Ivanovici, Liliana Bălan, Ovidiu Ivancu, Dumitru Radu 
Popa, Liviu Franga, Al. Cistelecan, Bogdan Creţu, Viorica 
Răduţă sau Rodica Grigore se completează fericit cu 
poezia (Marian Drăghici, Sebastian Reichmann, Liviu 
Georgescu, Călin Andrei Mihăilescu) şi proza (Radu 
Aldulescu, Ioana Diaconescu şi Leonard Oprea) pentru a 
structura un volum, ca de fiecare dată, memorabil. 
Felicitări!

„«Unde sunt zăpezile de alt-dată?». În mine. Troiene 
întregi, ce n-au reuşit să se topească în atîţia ani” se 
confesează Gheorghe Schwartz în ancheta (Ce amintiri vă 
evocă versul „Dar unde sunt zăpezile de altădată?”) realizată 

de Lucian Alexiu şi publicată în Orizont, nr. 2(1553), 
anchetă la care mai contribuie Vasile Bogdan, Marie-
Jeanne Jutea-Bădescu, Dan Negrescu, Lucian P. Petrescu 
şi Mircea Pora. „De fapt ce e antropologia? ” este întrebarea 
pe care şi-o pune Smaranda Vultur la sfîrşitul interviului 
cu Vintilă Mihăilescu: „Am devenit antropolog oarecum 
precum Monsieur Jourdain [...] Eram fără slujbă, 
profesorul Popescu-Neveanu m-a sunat să-mi spună că e 
un post liber la Centrul de Antropologie, m-am dus şi 
profesorul Săhleanu m-a angajat. Am intrat astfel în 
micuţul colectiv de antropologie socială şi culturală 
înfiinţat aproape confidenţial de Vasile Caramelea şi uite 
aşa a început totul. Pentru acele vremuri, centrul era, pe 
undeva, un miracol.” Am citit cu interes paginile oferite 
de Alexandru Budac (Aceeaşi ridiche, alte văgăuni), Radu 
Ciobanu (Ţinuta şi sminteala), Daniela Magiaru 
(Colecţionarul de răni), Dorin Murariu (Piranha şi păsările), 
Vladimir Tismăneanu (Nu există democraţie fără memorie), 
alături de Paul Eugen Banciu (Singurătatea luminii) şi 
Daniel Vighi („Într-un ceas oarecare, la un colţ de stradă”). 
Livius Ciocîrlie, cu un nou fragment din volumul La foc 
mărunt, poemele lui Liviu Ioan Stoiciu şi dialogul lui 
Ciprina Vălcan cu Paulo Borges (Despre budism, Cioran şi 
filosofia occidentală) trasează liniile de forţă ale acestui 
număr.  

„Redau din istoria oamenilor./ Mă bîlbîi şi mă 
scufund” se confesează laureata Premiului Nobel pentru 
Literatură (1996) Wislawa Szymborska (decedată la 1 
februarie) într-un grupaj de poezii (prezentare şi 
traducere Alexandru G. Şerban) publicat în inimoasa 
revistă Actualitatea literară, nr. 17/ februaie 2012, care 
apare la Lugoj. O prezint pentru prima dată, deşi i-am 
lecturat mai multe din numerele anterioare, remarcînd de 
fiecare dată seriozitatea demersului editorial întreprins 
de echipa coordonată de Nicolae Silade şi Remus V. 
Giorgioni, ultimul semnînd o consistentă cronică literară 
(Virgil Diaconu, un secol de singurătate), alături de un 
interviu cu Paul Aretzu (Prietenia este comuniune, ţine 
puţin de euharistie). Poezia atent aleasă (Deniz Otay, 
Nicolae Silade, Paul Gorban, Aliona Dovghei, Corneliu 
Vasile, Luca Cipolla, Radu Niţescu şi de loc în ultimul 
rînd Brian Docherty – în traducerea Mădălinei Borcău, 
respectiv John Mole – tălmăcit de Petronela Corobleanu), 
proza încîntătoare (Liviu Petru Bercea, Mircea Anghel şi 
Gheorghe Miron) se alătură incisivităţii unor puncte de 
vedere judicios formulate (Nicolae Silade – Despre 
antologii şi provincailisme, respectiv Magda Ursache – 
Literatura secretă şi monstruoasa coaliţie Securitate-Cenzură) 
pentru a rotunji frumos un număr care se citeşte cu 
plăcere şi interes. Felicitări! 

„Se scrie înfiorător de mult în România, dragă 
prietene. De cele mai multe ori lucruri fără importanţă: 
tot soiul de nimicuri, opinii despre nˊ importe quoi, 
elucubraţii politice, sociale, sociologice, filosofice, 
culturale, fără alegere, fără metodă, fără scop. E o mare 
flecăreală naţională, o întrecere de orgolii şi vanităţi, în 
care toată lumea scrie cu înverşunare şi nimeni nu citeşte 
decît ca să vadă ce s-a mai scris despre el” se confesează 
Alexandru Seres (Scrisoare către un prieten de departe) în 
editorialul din Familia, nr. 2(555). Alex Cistelecan (De la 
turnura lingvistică a capitalismului la turnura capitalistă a 
limbajului), Alexandru Seres (Cioran, estet al decadenţei), 
alături de Dan-Liviu Boeriu (Ieşirea din literatură) şi 
Lucian Scurtu (Poezia de categorie grea) ne oferă contribuţii 
notabile. Poeziile propuse de Gheorghe Grigurcu şi Ionel 
Ciupureanu, proza semnată de Ştefan Jurcă, Alexandru 
Muşina şi Horia Ungureanu merită a fi remarcate, alături 
de Explorările lui Mircea Morariu şi interviul realizat de 
Alexandru Seres cu criticul şi eseistul Constantin Zaharia 
(„Cioran proiectează propria suferinţă la scara întregii lumi”).

„În cîţiva ani, vom vorbi poate despre romanul lui 
Alexandru Vlad, Ploile amare, ca despre unul 
reprezentativ pentru noul ethos ardelenesc” scrie Ştefan 
Manasia (Zile tulburi, apă nămoloasă) în Tribuna, nr. 227, 
16019 februarie 2012, alăturîndu-se Irinei Petraş 
(Alexandru Vlad şi intermitenţele ploilor amare): „Alexandru 
Vlad priveşte realitatea într-un ceremonial al rostirii 
pedant, preţios, cu o mişcare amplă şi, surprinzător, 
firească.” Ion Pop (Întîlniri cu Marcel Iancu), Horia Lazăr 
(Imaginaţia şi opinia), Laszlo Alexandru (Gînduri despre 
Cesare Paveze), alături de Aurel Sasu (Vederea cuvintelor), 
Claudiu Groza (Intrarea de urgenţă în ţara promisă) şi 
Livius George Ilea (Miron Duca şi frumoasa fără corp, 
pictura), dau forţă şi vigoare unui număr plin de culoare 
şi înţelepciune, la care contribuie, consistent şi poezia lui 
Octavian Soviany. Trist articolul lui Radu Preda 
(Mitropolii şi mitropoliţi) despre „priveliştea jalnică” 
oferită de cei „chemaţi să propovăduiască evanghelia” 
care „sfîrşesc prin a fi caricatura modelului de păstor şi 
copia din ce în ce mai fidelă a lupului.” Şi totuşi, Hristos 
a Înviat! 

„Dacă lucrurile ar putea vorbi – 
dar dacă ar vorbi, ar putea la fel de bine să mintă.
Mai ales cele mici şi neînsemnate, 
ca să atragă atenţia asupra lor.”

Wislawa Szymborska

„Prefer să greşesc pe bază de speranţă, decît pe bază de fiere.”

Andrei Pleşu

Aprilie 2012
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Către o altă economie
Marc Halévy şi-a obişnuit cititorii cu abordări 

originale ale unor teme de stringentă actualitate. O ştiu 
nu doar cititorii francofoni, ci şi cei ai Cronicii, multe din 
cărţile sale fiind recenzate în cadrul acestei rubrici. 
Printre ele putem aminti: Aux sources de la Kabbale et de la 
mystique juive; Le Principe frugalité; Simplicité et 
minimalisme; Un univers complexe; Le sens du Divin; 
Economie(s) immaterielle(s). La mijlocul acestei luni a 
apărut o nouă carte purtînd semnătura filosofului 
francez Marc Halévy: Vers une autre économie, 
Escalquens, Editions Dangles, coll. ”Prosopective.Vivre 
demain”, 2012, 208 p. De la primele pagini, Marc Halévy 
este într-un război declarat cu cei ce văd în economie o 
ştiinţă în sensul pe care îl acordă filosofia şi 
epistemologia acestui cuvînt; cînd mai afirmă că bursa 
nu urmează nici o cale raţională şi că bogăţia este infinit 
mai mult decît un bilanţ contabil, devine limpede că 
discursul său este unul despre impostură, despre idei 

preconcepute, unanim 
acceptate, de cele mai multe 
ori din comoditate. Avînd 
seriose studii de fizică, 
implicit de teoria 
relativităţii, Halévy este 
convins că etalonul măsurii 
este variabil, adică relativ. 
Valoarea unei case 
cumpărate în 1961 este alta 
decît a aceleiaşi case 
evaluată în 2011. Diferenţa 
vine din puterea de 
cumpărare şi din jocul 
pieţii. În opinia lui Halévy, 
procesele economice 
mondiale urmează 
modelele create de fizica 

complexităţii; economia mondială este rezultatul unui 
proces de acumulare,dar se află în faţa unei schimbări 
radicale, a unei mutaţii paradigmatice. Nu putem 
înţelege fundamentele dinamicii economiei mondiale 
fără a le raporta la dinamica sistemelor complexe. Aici 
intervin elementele pe care Marc Halévy le teoretizează 
cînd vorbeşte de „revoluţia noetică”: este necesară 
redescoperirea spaţiilor interioare, societatea de consum 
trebuie să lase loc societăţii cunoaşterii şi economiei 
imateriale, bogăţiei cognitive şi informaţionale. În 
viziunea lui Halévy, cuvintele-cheie ale logicii economice 
care va guverna viitorul sînt: frugalitate, bucurie, 
imaterialitate, complexitate, interioritate, autonomie. Ele 
trebuie privite în opoziţie cu cuvintele-cheie ale 
industrializării: productivitate, standardizare, 
mecanizare, masificare, proletarizare, automatizare. 
Economia întemeiată pe conceptele amintite mai sus s-a 
prăbuşit, ca şi modernitatea, raţionalismul, vechiul 
umanism sau idealism. Halévy ne îndeamnă să ieşim din 
narcisismul infantil şi să intrăm în viaţa adultă a 
umanităţii, în vîrsta renunţării la megalomanie, în vîrsta 
inserării globale a omului în lume, în armonie cu toate 
formele vieţii. Revoluţia noetică aduce în prim-plan 
inteligenţa, şi nu e un pleonasm; inteligenţa ca artă de a 
face legătura între cunoştinţe, între idei, între oameni, ca 
artă de a crea coerenţă între elemente materiale sau 
ideale, afective sau cognitive, exterioare sau interioare. 
Fiecare civilizaţie se construieşte şi se organizează în 
jurul unei valori călăuzitoare, a unui concept central; 
după înţelepciune, Dumnezeu, mîntuire, eliberarea 
omului, conceptul epocii noastre este inteligenţa, o 
dispoziţie înnăscută care se poate amplifica sau distruge, 
dar care nu apare ex nihilo: „nimic nu este mai inegalitar 
decît distribuţia inteligenţelor, decît repartiţia 
inteligenţei. Banul sau munca pot fi redistribuite, 
schimbate, supuse trocului, egalizate. Inteligenţa nu”, 
scrie Marc Halévy, amintindu-mi de spusa unui prieten 
francez, profesorul Jean Borella: „Gnoza cere posibilităţi 
ale înţelegerii care nu sînt egal răspîndite la toţi 
oamenii”. Dacă paradigma modernităţii s-a întemeiat pe 
patru fundamente (mercantilism, egalitarism, 
mecanicism, monoteism), paradigma viitorului are la 
temelie noetismul, comunitarismul, holismul, monismul. 
Cît va mai trece pînă cînd bogăţia unei intreprinderi va fi 
mult mai subtilă decît ne spune bilanţul contabil? Marc 
Halévy crede că sîntem aproape de acest moment!

Camus – filosofie şi creştinism
Au trecut mai mult de 50 de ani de la tragica 

dispariţie a filosofului şi scriitorului francez Albert 
Camus. Momentul a fost marcat în Franţa de mai multe 
colocvii şi simpozioane internaţionale, unul dintre 

acestea fiind organizat în primăvara lui 2010 la Institutul 
Catolic din Paris, ale cărui lucrări au fost de curînd 
editate: Camus, la philosophie et le christianisme, sous la 
direction de Hubert Faes et Guy Basset, Paris, Les 
Editions du Cerf, coll. „La nuit surveillée”, 2012, 274 p. În 
mai multe rînduri, Camus a reamintit că niciodată nu a 
pretins că ar fi filosof, după cum a refuzat să fie 
considerat creştin, criticînd deseori religia. Iată că după o 
jumătate de secol de la moarte, acest dosar al filosofiei şi 
creştinismului lui Camus a fost redeschis, lăsînd 
deoparte anecdota sau elementul biografic, aducînd în 
atenţie opera gînditorului şi întîlnirile acesteia cu 
creştinismul, întîlniri marcate de filosofia pe care Camus  
a studiat-o dar a şi practicat-o, fără a fi un constructor de 
sistem, dar şi fără a se lăsa prins în capcanele unui 
sistem. O primă secţiune, „Moşteniri”, aşază chestiunea 
raporturilor între Camus şi creştinism în contextul vieţii 
şi gîndirii lui Camus; Peter Dunwoodie ne introduce în 
atmosfera algeriană a copilăriei lui Camus: de la 
ferestrele casei din Mitidja vedea o moschee, o sinagogă 
şi o biserică, trăind în armonia sonorităţilor rugăciunilor, 
chemării muezinului sau a dangătului clopotelor; nu era 
un ecumenism timpuriu, era o stare de fapt într-un 
teritoriu colonial, dar aceste aspecte ale întîlnirii religiilor 
îşi vor afla locul în scrierile viitorului filosof. François 
Chavanes dezvăluie cîteva aspecte din copilăria lui 
Camus care arată că mediul familial în care a crescut era 
unul al absenţei referinţelor religioase, membrii familiei 
nefiind practicnţi, necitind din Biblie, nefiind ştiutori de 
carte. Maurice Weyembergh glosează pe marginea 
prezenţei sacrului în gîndirea lui Camus, cel care 
descoperă într-o lume desacralizată urmele şi scînteierile 
unui sacru cosmic, a sacrului vieţii, a revoltei. În cea de a 
doua secţiune, „Camus şi filosofii creştini”, Helene 
Politis ne propune un dialog fictiv între gînditorul 
francez şi Kierkegaard, un exerciţiu interesant, Camus 
necitindu-l pe Kierkegaard! În aceeaşi zonă a posibilelor 
paralele este şi studiul lui Guy Basset despre Camus şi 
Simone Weil, diferiţi prin mediul social de provenienţă, 
prin statut şi influenţă în mediile intelectuale. Marie-
Therese Blondeau dezvăluie aspecte ale creştinismului în 
universul literar şi filosofic camusian, poziţii ale 
teologilor faţă de scrierile lui Camus. A treia secţiune, 
„Critica religiei şi a filosofiei”, studiază maniera în care 
Camus însuşi prezintă prin filosofie raportul său cu 
creştinismul. Amplul 
studiu semnat de Arnaud 
Corbic este o privire 
generală a manierei în care 
Camus filosoful este în 
dialog critic cu 
creştinismul, în vreme ce 
articolele semnate de Heinz 
Robert Schlette şi Hubert 
Faes merg în inima criticii 
camusiene examinînd două 
din scrierile fundamentale 
ale lui Camus: Mitul lui Sisif 
şi Omul revoltat. Ultima 
secţiune, „Literatură şi 
cercetare etică”, este 
consacrată comentariului 
critic în dublul sens, literar 
şi filosofic, asupra scrierilor Căderea şi Primul om, punînd 
în valoare maniera în care Camus se întreabă asupra 
valorilor esenţiale pentru existenţă. Recentul volum 
deschide noi perspective asupra lui Camus în raport cu 
filosofia şi creştinismul.

Neo-păgînismul, ca viziune a lumii 
Într-o lume invadată de particulele post şi neo parcă 

nu putea „lipsi”...neo-păgînismul. A trecut aproape un 
sfert de veac de cînd mai ales în lumea anglofonă au loc 
seminarii şi congrese despre neo-păgînism. Dincolo de a 
privi fenomenul cu o uşoară detaşare, ca pe o expresie a 
unui exotism, este necesară o lectură atentă, critică a unui 
fenomen care este în expansiune, nu adună mulţimi, dar 
are răspîndire în cercurile intelectuale de dincolo şi de 
dincoace de ocean. Stépane François, istoric şi cercetător 
asociat la CNRS ne propune o explorare a neo-
păgînismului căutîndu-i rădăcinile istorice şi privind 
acest nou fenomen în contextul cultural şi religios: Le 
néo-paganisme: une vision du monde en pleine essor, 
Valence d'Albigeois, Editions de La Hutte, coll. „Essais”, 
2012, 108 p. Stéphane François afirmă că neo-păgînismul 
„a devenit un fenomen cultural şi societal de mare 
amploare. În ţările anglo-saxone, Wicca a devenit un 
fenomen de societate în care practicanţii se numără cu 
sutele de mii”. Este şi motivul pentru care a scris acest 

eseu, mai ales că în Franţa fenomenul este puţin studiat; 
dincolo de diversitatea discursurilor politice, neo-păgînii 
încearcă să arate o unitate doctrinală avînd ca fundament 
cîteva trăsături: elogiul diferenţelor, comunitarism versus 
multiculturalism, critica gîndirii occidentale, 
individualiste şi uniformizatoare. Conform dicţionarelor, 
păgînismul este starea popoarelor de dinaintea 
creştinării, evanghelizării, dar este şi credinţa 
politeismului greco-roman, este, poate părea paradoxal, 

reliia iniţială, primordială a 
umanităţii, religia nativă. În 
rîndul religiilor păgîne sînt 
enumerate: hinduismul, 
budismul, shintoismul, 
animismul, taoismul, 
şamanismul. Neo-
păgînismul s-a născut din 
idealizarea păgînismului 
antic şi a societăţilor 
tradiţionale; el este 
moştenitor al panteismului 
şi al romantismului, 
refuzînd iluminismul şi 

liberalismul, pledînd pentru reconstrucţia trecutului 
naţional. Toţi analiştii fenomenului subliniază amalgamul 
de influenţe care se regăsesc în neo-păgînism, ceea ce 
Levy-Strauss numea „bricolage”, şi nu o făcea într-un 
sens peiorativ. În opinia lui Stéphane François, neo-
păgînismul este o manifestare a esoterismului occidental, 
mai ales în ceea ce priveşte conţinutul religios sau 
metafizic, şi aduce în sprijinul afirmaţiei sale definiţia pe 
care Antoine Faivre o dă esoterismului, prin cele şase 
caractersitici fundamentale care conturează ceea ce 
putem numi esoterism. „Ritualismul anumitor forme de 
păgînism, afirmă Stéphane François, se structurează pe 
esoterism, acesta din urmă servind adeseori drept 
fundament doctrinal. Noi regăsim elementele constitutive 
ale esoterismului în neo-păgînism: corespondenţele, 
Natura vie, practica concordanţelor şi mai ales ideea de 
transmitere. În adevăr, toate neo-păgînismele susţin, într-
o manieră sau alta, transmiterea neîntreruptă a 
păgînismului din care se reclamă (cazul druidismului 
este cu adevărat reprezentativ).” Legătura neîntreruptă 
este contestată chiar din interior, legătura fiind ruptă 
odată cu procesul creştinării, dar sînt şi teoreticieni care 
susţin că India este leagănul neo-păgînismului, acolo 
păgînismul conservîndu-se în forma sa autentică şi 
polimorfă. Schlegel, Voltaire şi Herder vedeau în India 
originea umanităţii, cheia istoriei universale. Mai aproape 
de noi, Helena Blatvatsky, Guénon sau Evola ilustrau 
aceeaşi tendinţă de a căuta Tradiţia în Orient, India. De 
altfel, Guénon afirma tranşant că India a păstrat aproape 
intact depozitul tradiţiei primordiale. Ceea ce este specific 
neo-păgînismului occidental este strucuturarea sa etnică; 
se disting odinismul şi druidismul, păgînismul germano-
scandinav şi mişcarea celto-druidă. O afirmaţie tranşantă 
a autorului cărţii este cea privitoare la neo-druidism: 
„Istoria reală a neo-druisimului este foarte legată de cea a 
francmasoneriei. În adevăr, druidismul contemporan a 
apărut oficial la Londra în 1717, în aceeaşi epocă mi în 
aceleaşi locuri cu francmasoneria, sub influenţa 
societăţilor Antiquarians apărute în secolul al XVI-lea”. 
Avîntul neo-păgînismului este pus în relaţie şi cu 
prezenţa tot mai activă pe scena politică a noii drepte, 
ambele mişcări fiind aşezate sub semnul aceluiaşi refuz, 
al modernităţii; nu este vorba atît de restaurarea unei 
ordini demult apuse, cît de respingerea unui model 
impus de revoluţia tehnologică: „Recursul la păgînism 
permite deci elaborarea unei noi viziuni a lumii radical 
diferită de cea a noastră, aceasta din urmă fiind moştenită 
din iudeo-creştinism şi din Lumini”, scrie Stéphane 
François. La o lectură sumară fundamentele lumii noastre 
par profund zdruncinate de aceste mişcări neo-păgîne; 
sigur ele nu pot rămîne în afara interesului doctrinarilor 
Bisericilor tradiţionale, cît şi a istoricilor mentalităţilor, 
probabil şi a unor structuri specializate în culegerea de 
informaţii şi găsirea...duşmanului acolo unde nu ne 
aşteptăm! În adevăr, că se numesc neo-păgînism, sau 
altfel, mişcări care să conteste religia majorităţii şi să se 
revendice dintr-un fond cultural comun care a preexistat 
creştinismului au existat de multă vreme şi, pe fondul 
unei evidente crize a religiei în formele sale 
instituţionalizate, vor exista şi se pare că vor prolifera. Ca 
şi în alte situaţii nu mişcările neo- trebuie respinse, 
evident nici încurajate, ci mai întîi trebuie căutate sursele 
neîncrederii pentru a refonda speranţa!

breviar filosofic francez

Pagină realizată de
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cristalizării ei, pesepistul se afla în Uniunea Sovietică, 
expulzat practic din Cuba?! Grupul care a iniţiat 
contestarea drumului dictatorial pe care apucase 
revoluţia a fost alcătuit din Orlando Olivera, Ricardo 
López Castillo, José Caballero Campos, Felix Fleitas 
Posada şi Francisco Pérez de Armas. Şi totuşi, arestarea 
celor 35 de complotişti (toţi nomenclaturişti de vază!), 
procesul (mult mediatizat, în ciuda secretomaniei de 
care, ca orice societate comunistă, suferea şi dictatura 
castristă), condamnările şi expulzările au intrat în istoria 
Cubei drept „afacerea Escalante”. 

Şi pentru că vorbim de „afaceri” : ceea ce 
dumneavoastră, domnule Florin Dobrescu din 
Bucureşti, numiţi „afacerea Ochoa” eu aş zice că este 
doar o nouă crimă a regimului castrist, o nouă pagină 
însîngerată în istoria zbuciumată a insulei. Dacă Anibal 
Escalante nu i-a fost camarad de arme lui Fidel, 
generalul de divizie Arnaldo Ochoa Sánchez a fost unul 
din cei mai cunoscuţi „barbudos”, tovarăş fidel al lui 
Fidel, erou de necontestat al revoluţiei şi al războaielor 
din Etiopia şi Angola. Ochoa s-a născut în 1930, a luptat, 
din martie 1957 în Sierra Maestra şi a avut un rol 
determinant în victoria de la Santa Clara, victorie 
atribuită pe nedrept ageamiului Che Guevara, care, în 
timpul luptelor, nu a găsit altceva mai bun de făcut 
decît să se împuşte în braţ cu propria armă. A fost şi 
unul din artizanii victoriei din Golful Porcilor asupra 
„invadatorilor” cubanezi sprijiniţi de imperialiştii 
americani. Cît de „sprijiniţi” au fost, s-a aflat mai tîrziu! 
Cînd, în 1965, Fidel şi-a tras propriul partid comunist, 
Ochoa a aderat de la început şi chiar a făcut parte din 
comitetul central. Pentru a creşte sorţii de izbîndă a 
luptei revoluţionare, a luptei de clasă împotriva 
exploatatorilor, Arnaldo Ochoa Sánchez a înfiinţat o 
şcoală militară în Cuba, iar el s-a şcolit la Moscova, 
acolo unde mergeau toţi fanaticii marxism-leninismului 
internaţionalist. Printre aceşti alumni ai şcolilor 
ideologiei roşii din URSS s-a numărat şi preşedintele de 
trei mandate al României, Ion Iliescu. Arnaldo Ochoa 
Sánchez a ajuns comandantul corpului expediţionar 
cubanez în Angola şi s-a distins în timpul conflictelor 
din Africa, atît în calitate de luptător, cît şi în calitate de 
comandant.

Pentru a-i recompensa credinţa şi sprijinul, în 1980, 
Fidel Castro îl declară pe tovarăşul său „erou al 
revoluţiei cubaneze”. Nouă ani mai tîrziu avea să-l 
acuze de „înaltă trădare”, de „corupţie”, de „deturnare 
de fonduri” şi de „trafic de droguri” (în cîrdăşie cu 
patronul cartelului de la Medellín, Pablo Escobar) şi 
avea să-l tîrască prin tribunalele revoluţionare. Arestat 
pe 12 iunie 1989, împreună cu ofiţerii care i-au fost 
apropiaţi, Arnaldo Ochoa Sánchez a fost condamnat la 
moarte, dus în faţa plutonului de execuţie şi împuşcat 
pe 13 iulie 1989, împreună cu colonelul Antonio de la 
Guardia, cu maiorul Amado Pádron şi cu căpitanul 
Jorge Martinez. Ca şi în cazul lui Anibal Escalante, 
procesul său, spre a se crea impresia de transparenţă, a 
fost mediatizat, ceea ce constituie un demers ieşit din 
comun, o excepţie în practica juridică a Cubei castriste. 
Acest proces a semănat ca două picături de apă cu 
procesele staliniste instrumentate prin mai toate ţările în 
care comuniştii au acaparat puterea : acuzatul şi-a făcut 
o severă autocritică, arătîndu-se vinovat în toate 
capetele de acuzare, iar tovarăşii săi, ofiţerii care l-au 
urmat şi care au luptat alături de dînsul, au defilat la 
bară şi i-au cerut în mod „revoluţionar” moartea, 
dovedind astfel că pun mai mult preţ pe viaţă decît pe 
conştiinţă. Adevărul este că moartea generalului se 
datorează faptului că fraţii Fidel şi Raul vedeau în el un 
concurent. „Calului” nu-i convenea să se nască un nou 
idol la Havana, idol care să-i pericliteze poziţia de 
stăpîn peste vieţile insularilor. În plus, foarte apreciat 
de sovietici pentru calităţile sale de luptător şi de 
comandant, apropiat de aceştia, Ochoa, inspirat de 
înnoirile impuse de Mihail Sergheevici Gorbaciov (şi 
cunoscute în întreaga lume sub numele perestroika şi 
glasnost) devenise şi un susţinător al acestora. Or, 
Gorbaciov, care încerca din răsputeri să îmblînzească 
relaţiile cu Statele Unite ale Americii, tocmai tăiase 
stipendiile acordate necondiţionat cubanezilor pentru a 
purta „războaiele aprinse” de dorinţa de a transforma 
întreaga lume într-un imperiu al ciumei roşii. Susţinerea 
chiar şi tacită a înnoirilor pe care le propunea şi le 
promova Gorbaciov şi apropierea de realităţile ţărilor 
democratice erau asimilate trădării de patrie. Aşadar, 
poziţia şi meritele generalului Arnaldo Ochoa Sánchez 
îl secau la ficaţi pe tropi-calul dictator, motiv pentru 
care a hotărît să-l suprime.

Probabil vă va contraria afirmaţia mea, stimate 
domnule Postică Romeo (care plătiţi şi azi tribut 
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Aveţi dreptate, stimate domnule Marcu Nicuţă din 
Vaslui, cînd, referindu-vă la „epoca Fidel”, adică la 
perioada 1959-2008, o caracterizaţi drept „o perioadă 
tulbure din viaţa Cubei”, dar să ştiţi că din 1492 şi pînă 
astăzi, Cuba a traversat numai „perioade tulburi”. Ţara 
asta parcă e blestemată să nu aibă nici o clipă de linişte! 
Nu e mai puţin adevărat că de la intrarea „bărboşilor” 
în Havana şi pînă astăzi, foarte mulţi cetăţeni cubanezi, 
ca să-şi salveze pielea, i s-au alăturat şi au devenit 
supuşii „fideli” ai lui Fidel. Ca şi în România, 
nesiguranţa, constrîngerea, teama, represaliile au 
transformat oamenii într-o turmă îndobitocită, 
înnebunită de spectrul temniţei, al torturii, al morţii. 
Dar nu toţi cei pe care i-a mazilit Fidel sau care au fugit 
din ţară ca să nu fie maziliţi fac parte din categoria 
„bărboşilor” ce i-au stat în preajmă în Sierra Maestra. 
Anibal Escalante e unul din aceştia. El nu a fost un 
guerillero, nu a hălăduit prin junglă cu arma-n mînă, ci 
a condus Partidul Comunist Cubanez. Cînd El Lider 
Maximo a socotit că nu-i mai este de folos, l-a 
îndepărtat de la conducerea partidului. Tendinţa 
dictatorială a Calului a fost clară de la începuturile 
mişcării pe care a iniţiat-o şi care a dus la atacul asupra 
cazărmii Moncada, la 26 iulie 1953, şi la războiul de 
guerilă clocit în Sierra Maestra (am vorbit deja despre 
felul în care i-a înlăturat pe Camilo Cienfuegos, Che 
Guevara, Huber Matos ş.a.m.d.), căci în februarie 1959 
el era deja stăpînul absolut al insulei. Nu ştiu prea 
multe despre acest Anibal Escalante, deoarece nu m-a 
interesat în mod deosebit soarta comuniştilor cubanezi, 
dar vă pot spune în cîteva cuvinte, că, în 1968, acesta a 
fost literalmente expulzat din partid împreună cu un 
grup de adepţi ai săi, pe motiv că ar fi liderul unei 
grupări disidente pro-sovietice, adică staliniste. Anibal 
Escalante era fiul unui fost combatant în Războiul 
pentru Independenţă şi făcuse parte din Partidul 
Socialist Popular, acceptînd să treacă cu arme şi bagaje 
în tabăra lui Fidel. Cu arme şi bagaje, da, cu sufletul şi 
cu interesele, nu! Ziua de 3 octombrie 1965 a rămas în 
istoria Cubei prin două acţiuni ale lui „El Caballon” : 
înfiinţarea unui alt partid comunist şi scoaterea la iveală 
a faimoasei scrisori de adio pe care i-o adresase El 
Comandante Ernesto Che Guevara în urmă cu vreo 
jumătate de an, mai exact pe 1 aprilie. Prevăzător, 
stăpînul absolut al insulei păstrase respectiva misivă 
pentru ca, la momentul potrivit să se poată folosi de ea.  
Vorba maestrului Caragiale : „La un caz iar... pac! la 
Războiul”. Dînd citire scrisorii prin care El Grande Che 
renunţă la tot ce-l lega de Cuba, inclusiv la cetăţenie, 
Castro se arată a fi un adevărat maestru al diversiunii, 
el deturnînd atenţia cubanezilor de la faptul că în 
pofida existenţei unui pecece, Fidel îşi înfiinţează unul 
pentru uzul propriu, printr-o aşa-zisă fuziune a mişcării 
sale, cea intitulată 26 iulie, cu fosta avangardă marxist-
leninistă. Trebuie spus că Partidul Comunist Cubanez 
(re)înfiinţat de Fidel Castro în 1965 avea două aripi : cea 
care îi includea pe apropiaţii „Calului”, adică pe 
membrii mişcării „26 iulie”, mişcare fondată de Fidel, şi 
a doua alcătuită din cadre ale fostului PSP, toţi stalinişti 
cu vechi state de servicii, aripă condusă de Anibal 
Escalante. Acesta şi cu foştii lui camarazi pesepişti se 
cam înstăpîniseră pe mecanismele economiei, pe 
structurile aparatului de stat, pe ceva bunuri care 
dădeau cu tifla „eticii şi echităţii socialiste” şi, 
înstăpîniţi în poziţii privilegiate, erau în mod evident 
ostili noii stări de lucruri. În rîndurile foştilor membri ai 
pesepeului începuse o mişcare de contestare a direcţiei 
pe care se înscrisese revoluţia, iar Fidel, care nu admitea 
nici un fel de „deviaţionism” de la linia impusă de el, i-
a pus gînd rău lui Escalante şi în ianuarie 1968 acesta, 
împreună cu 34 de tovarăşi, a fost arestat şi condamnat 
la 15 ani de închisoare. Aşa cum Vladimir Ilici Lenin a 
fost numit „părintele proletariatului” – în ciuda faptului 
că, ori de cîte ori se mişca proletariatul rus, el se plimba 
hăt departe de pericolul luptelor, prin Polonia, Elveţia, 
Germania, Cehia, Finlanda (astfel, la izbucnirea 
revoluţiei din 1905, Lenin se afla în Elveţia; cînd în 
săptămîna 8-15 martie 1917, muncitorii şi soldaţii l-au 
dat jos pe ţar, părintele proletariatului se afla tot pe-
acolo şi a pornit-o spre casă prin Germania şi Suedia, 
ajungînd la Petrograd abia pe 16 aprilie, adică la o lună 
de la abdicarea ţarului; un deceniu întreg, 1907 – 1917 
proletariatul rus a luptat fără părintele său, aflat bine 
mersi în exil; şi poate nu ştiaţi, „în vremuri de bejenie” 
proletarul ulianov nu a muncit nici o zi măcar!) – tot 
astfel, Anibal Escalante a fost acuzat pe nedrept că ar fi 
fost liderul mişcării contestatare din partid. Cum să 
înfiinţeze Escalante această mişcare, dacă la vremea 

vremilor de îndoctrinare bolşevică şi-mi vorbiţi cu ură 
despre odioşii imperialişti americani), dar trebuie să 
ştiţi că nu doar spaniolii şi americanii le-au făcut rău 
cubanezilor, ci ei înşişi îşi sunt duşmani redutabili. Să 
nu uităm de existenţa temutelor şi detestatelor Comitete 
de Apărare a Revoluţiei, care au distrus vreme de 
jumătate de veac viaţa a milioane de cubanezi. Aceste 
cedereuri (Los Comités de Defensa de la Revolución) au 
pornit la drum sub o acoperire sindicală şi au fost 
înfiinţate, din cîte ştiu eu, pe 28 septembrie 1960, adică 
la mai puţin de doi ani după ce bărboşii castrişti au pus 
mîna pe putere. Respectivele „comitete” sunt de fapt 
structuri ale poliţiei secrete alcătuite din torţionari 
comunişti, din cei mai sîngeroşi criminali, din cei mai 
habotnici revoluţionari, din oameni fără căpătîi, gata, în 
schimbul unor privilegii, să se pună în slujba oricui. În 
slujba oricui ştie să plătească, evident! Altfel spus, 
structura amintită e un fel de securitate românească, dar 
mult mai vizibilă şi mult mai implicată social. Practic, 
nu există localitate, cartier, stradă din Cuba unde să nu 
întîlneşti un sediu al CDR-ului. Acest organism, alcătuit 
numai din cubanezi, a înrobit şi distrus un neam vreme 
de o jumătate de veac! Sarcina cea mai importantă a 
cedereului a fost (şi este!) să descopere şi să anihileze 
duşmanii revoluţiei. Supravegherea strictă a populaţiei, 
îndoctrinarea cetăţenilor şi formarea reţelelor de 
turnători sunt alte atribuţiuni pe care trebuie să le 
îndeplinească plini de elan revoluţionar cederiştii. 
Există cîte un astfel de comitet de „supraveghetori” la 
fiecare sută de locuitori. Vă daţi seama cîţi cubanezi se 
hrănesc sau chiar se îmbuibă (în timp ce concetăţenii lor 
mor efectiv de foame) de pe urma minciunii, delaţiunii, 
torturii morale... Cea mai odioasă „victorie” a CDR-ului 
a fost alcătuirea listelor de suspecţi pe baza cărora, în 
martie 1961, au fost arestaţi peste 100.000 de 
„contrarevoluţionari” într-un singur week-end.

Un alt cititor, Liviu Davidescu, mă întreabă dacă 
Fidel Castro a fost un fel de Lenin cubanez şi dacă a 
pornit la luptă în numele unei ideologii marxist-
leniniste. Într-un fel, Castro e un Lenin cubanez 
(amîndoi au fost avocaţi şi au profesat o vreme în 
folosul clienţilor săraci), căci, asemenea lui Vladimir 
Ulianov, şi Fidel e un impostor. Dar, de luptat, a luptat 
cu arma-n mînă, a dus şi condus un război de gherilă şi 
a ştiut să se menţină la putere pînă l-a lovit damblaua. 
Lenin nu s-a bucurat de privilegiile sale decît vreo şapte 
ani, pentru că sănătatea (şubrezită deja de cele două 
gloanţe cu care l-a plumbuit Fania Kaplan pe 30 august 
1918) i-a fost măcinată de  sifilisul care i-a provocat cele 
trei atacuri cerebrale, în timp ce Fidel este în fruntea 
bucatelor de 53 de ani. Însă întrebarea e grea sau poate 
chiar ascunde o capcană, deoarece, după opinia mea, 
Fidel Castro nu a avut nici un fel de ideologie cînd a 
pornit pe drumul insurgenţei împotriva lui Fulgencio 
Batista. El nu a luptat în numele unei idei, ci pur şi 
simplu din dorinţa de a deveni stăpînul insulei. Ceea ce 
a şi devenit! Ce l-a mînat pe el în luptă?! Ambiţia 
nemăsurată, dorinţa de supremaţie, ura împotriva lui 
Batista, setea de avere şi conştiinţa faptului că banul îţi 
creează posibilitatea de a-i domina pe cei din jur. La 
început se declara doar un revoluţionar şi multă vreme 
s-a ferit să-şi recunoască aderarea la ideile 
comunismului. Abia după ce şi-a consolidat poziţia şi a 
căpătat credinţa că nu mai poate scăpa din mînă frîiele 
puterii a trîmbiţat caracterul marxist-leninist al mişcării 
sale. Partidul Comunist Cubanez, am spus-o, a existat 
înainte de apariţia pe scena politică a lui Fidel, dar, ca să 
nu fie nevoit să sublinieze şi meritele altora, ca să-şi 
poată trage spuza succesului pe turta propriei revoluţii, 
Castro a „refondat” partidul comuniştilor în 1965. Dar 
acest aspect l-am amintit deja şi l-am reluat chiar şi în 
episodul de faţă.

Da, stimată doamnă Camelia Predescu, aveţi 
dreptate : cubanezii îl iubesc şi astăzi pe criminalul lor 
„concetăţean” Ernesto Che Guevara, supranumit şi 
„călăul fanatic”. Atît de mult îl iubesc, încît îi cîntă 
(printre dinţi şi cînd sunt siguri că nu-i aude nimeni) : 
„¡Que viva, que viva El Che, pero bien enterrado el hijo 
de su puta madre!” („Să trăiască, să trăiască Che, dar 
îngropat adînc, fiul de curvă!”). Vremea nostalgicilor 
roşii a trecut, din fericire, chiar şi în Cuba. Aduşi cu 
picioarele pe pămînt de realităţile dictaturii, cei care în 
1965 îşi spărgeau bojocii ridicîndu-i osanale lui Che şi 
cîntînd ¡Hasta siempre!, ruşinoasa compoziţie a lui 
Carlos Puebla, astăzi intră în pămînt de ruşine pentru 
propriile fapte. Dar mai intră în pămînt şi din grija pe 
care le-o poartă clanul Castro, intră în pămînt răpuşi de 
foame, de epuizare, de durere, de suferinţă, de temniţă, 
de „accidente”, de gloanţe... Toate acestea fiind 
moşteniri ale vremii cînd, alături de Fidel, împărăţea în 
Cuba El Comandante Che!  (va urma)

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (43)

Valeriu STANCU

Aprilie 2012

De la lume adunate... (2)
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Motto:
Poporul român şi eroii lui Caragiale tot de 

nostalgia paradisului sunt îmboldiţi.
Strâmb, fireşte, ca vai de ei, prin practica 

elementară şi intuitivă a virtuţilor care fac parte din 
însăşi plămada sufletului românesc, eroii lui 
Caragiale ajung la mântuire /.../

Răspunzând „te iert” celui care spune „iartă-
mă”, ei intră numaidecât şi tainic în contact cu 
paradisul.

Nicolae Steinhardt 
Secretul scrisorii pierdute

Scrisoarea cea dintâi
având ca titlu
 
Nicu Steinhardt faţă cu reacţiunea...

Poate vei fi aflat, poate nu, dar 2012  nu este doar 
un an electoral. Este şi anul în care NS ar fi avut 100 
de ani, iar luna martie (1989) cea în care s-a retras spre 
odihna veşnică, pentru a realiza economii la bugetul 
Securităţii (3), care şi-a putut astfel reorienta resursele 
spre un alt „Nicu” (căruia i se spunea şi „nea”) şi spre 
programele de guvernare. Iar tăcerea în jurul acestui 
nume – atât de exploatat acum câţiva ani - este mult 
prea zgomotoasă pentru a nu încerca să o spargem 
cumva, eu încercând să scriu, tu străduindu-mă să mă 
citeşti.

Te previn că nu voi începe aşa cum se cuvine în 
ordine didactică (o evocare lirică a momentelor 
întâlnirilor mele cu eruditul monah, sprinţar autor de 
texte parodiind stilul contemporanilor în anii 30 (4). 
Motivul e simplu: nu l-am întâlnit niciodată în carne 
şi oase iar despre modul în care l-am cunoscut prin 
lecturi mi se pare indecent să scriu. 

Îţi voi propune în schimb o poveste, bazată pe un 
„mix” realizat în urma unei experienţe trăite cu nu 
prea mulţi ani în urmă. Pe atunci predam 
Antropologia culturală la un masterat francofon din 
spaţiul carpato-dunărean. Vrând să pun la încercare 
capacitatea de reacţie a studenţilor la produse 
culturale atipice, le-am propus spre vizionare filmul 
realizat după opera rock creată de doi autori britanici. 
Una dintre masterande – bine cotată la disciplinele 
din programă) s-a dovedit deosebit de combativă, 
reacţionând aproape violent. Aşa se face că mi-a venit 
ideea de a o pune în dialog cu Nicolae Steinhardt, 
într-o succintă intervenţie pregătită pentru zilele 
revistei „Convorbiri Literare” din aprilie 2010 (5)

Ascultă-i deci folosind urechile minţii (6).
1971 NOTĂ DINTR-UN JURNAL (2) 
 „Audiţie integrală, stereofonică, a operei rock-pop 

Jesus Christ Superstar de Andrew Lloyd Weber şi Tim 
Rice.” (Nicu,  candidat la monahie, JF, 323)

2010 CONTRA-NOTĂ
„E o totală nepotrivire între expresia rock şi exprimarea 

religioasă” (CORINA, masterandă, exprimându-se în 
franceză locală, în traducerea sub/sus-semnatului)

NICU: „Personajul Mariei Magdalena /.../este 
extraordinar.”

CARINA: „Relaţia Mariei (Magdalena) cu Iisus – una 
tendenţioasă de altfel, faptul că nu apare mama lui Iisus, 
rolul lui Iuda care vine să personifice vocea ateului prin 
întrebări retorice şi acuzatoare, prezenţa abuzivă a 
carnalului într-un cadru care ar trebui totuşi să sublinieze 
spiritualul etc., sunt în acelaşi timp cauza şi efectele acestei 
tentative de sincretism încă din momentul gestaţiei”.

Diferenţa se explică poate şi prin faptul că 
personajele nu discută acelaşi produs şi în aceleaşi 
condiţii. Nicu a auzit, în condiţii de el ştiute (în anii 
respectivi discul circula pe căi cunoscute  doar de 
Domnul şi de Securitate), versiunea iniţială a operei, 
care avea să devină un succes pe sute de scene de pe 
toate continentele. Dublul album apăruse de puţină 
vreme pe piaţa britanică iar impactul lui asupra 

tinerilor americani – traumatizaţi de experienţa 
vietnameză şi tentaţi să se refugieze în lumea virtuală 
generată de stupefiante, avea să fie mai mare decât cel 
al spectacolului. Poate şi pentru că discul permite 
audierea în intimitatea unei camere, singur sau alături 
de prieteni („les amis de nos amis sont du MI”). 
Carina a trebuit să suporte supliciul filmului (realizat 
de Norman Jewison în 1973), în cadrul unui seminar, 
să-şi spună părerea în franceză (oral, apoi în scris, cu 
termen de executare a sarcinii şi expediere prin mail). 

În mod curios, masteranda vorbeşte de „gestaţie” 
a operei, în timp ce autorii interviului cu Sir Tim Rice 
– bonus la ediţia pe DVD pe care am găsit-o în 2009, 
preferă termenul „geneză” a operei în intertitlul 
montajului. Am spune că motivul „carnalului” este 
mai puternic la Carina dacă nu am şti că adjectivul 
„gestantă” apare în limba noastră pentru vaci, mai rar 
pentru alte mamifere.Dar să-l ascultăm din nou pe 
Nicu.

NICU: „Personajul Mariei Magdalena, - text, 
partitură, voce, interpretare - este extraordinar.”

Poate că aici se află răspunsul. Nicu a auzit şi avea 
noţiuni legate de voce, partitură, interpretare. Carina 
a văzut – fără a pricepe întrutotul textul (deşi la 
vizionare a fost aleasă versiunea franceză) şi având ca 
referinţă muzicală obsedantă (şi probabil agresivă 
pentru ea) hituri şi clipuri – cărora le opunea probabil 
cânturile religioase din comunitatea ei. Drept care 
conchide: „Interpretarea dată de hippies în film a preluat o 
informaţie din domeniul religiei şi a tradus-o într-un 
limbaj propriu, în numele păcii şi al libertăţii cărnii”. Dar 
să ascultăm şi cealaltă voce.

NICU: „Tinerii, astăzi, caută puritatea, exorcizarea, 
liberarea de orori, pe întreita cale: a sexualităţii, muzicii şi 
stupefiantelor. Ororile de care le este scârbă sunt într-

adevăr oribile: războiul, făţărnicia, minciuna, ura.”(JF, 
392). Cât despre Maria Magdalena din opera gândită 
de cei doi creatori britanici, el crede că „toată puterea 
de creaţie şi dragostea autorilor pentru operă aici s-au 
concentrat.”(JF, 323).

Să vedem ce spune însă Time Rice: „La vârsta de 15 
ani eram elev într-o şcoală privată, unde erau multe lecţii 
despre Biblie şi religie. Eram intrigat de destinul lui Iuda 
Iscariotul, un om fără noroc, care s-a întâmplat să fie în 
acel loc. Majoritatea oamenilor ar fi făcut ca el” (vezi 
interviul-bonus la DVD). Nici vorbă de Maria din 
Magdala, de care Andrew Lloyd Weber şi Tim Rice 
trebuie să fi fost îndrăgostiţi pentru a-i scrie superba 
arie aflată la mijlocul filmului (de la minutul 40-40 la 
46-16). 

De altfel, în partea speculativ-morală a textului 
său, Steinhardt va insista şi el asupra lui Iuda, într-o 
formulă dialogală colocvială. Dar pentru a-i lumina 
nimicnicia, recurge la pilda Mariei Magdalena: „Nu 
trebuie să ne eschivăm în abstracţiune şi generalizare./.../O 
lecţie de modestie, ca tot ce-i creştinesc./.../ În parabola 
Mariei-Magdalena, aşa cum o vede opera pop-rock /.../ 
Hristos nu e numai Dumnezeu pentru care orice sacrificiu 
am face e prea mic – ci şi omul din faţa noastră.”(JF, 323).

Să recapitulăm deci.
Nicu nu e cu totul pe linia lui Tim, deci s-a lăsat 

purtat de sunetul muzicii şi a ajuns la propriile sale 
concluzii, fiind entuziasmat de operă – deşi era rock. 
Carina nu a înţeles prea bine ce vor să spună Tim 
Rice, regizorul Norman Jewison şi scenaristul lui în 
versiunea filmată. În fapt, din lipsă de bani (ar fi fost 
necesari peste 50 milioane de dolari în anii 70 pentru a 
realiza o producţie în genul Ben Hur, referinţa epocii), 
în locul istorisirii puse în scenă de Andrew Lloyd 
Weber şi Tim Rice, s-a ajuns la un produs bazat pe o 

poveste înrămată (7). Astfel apare în film nu opera în 
formula originală ci o trupă de amatori, în ţinută 
„hipiotă” (cum se zice pe la noi) care se apucă să 
monteze în deşert, în zona locurilor sfinte, opera 
scrisă de autorii britanici şi ai cărei membri ajung să-şi 
piardă, pentru moment, fiinţa proprie, trăind în felul 
lor istorisirea din Sfintele Scripturi.Nu ştiu cum ar fi 
reacţionat 

Corina a ajuns şi ea la propriile-i concluzii. 
Probabil că ar fi fost altele, dacă l-ar fi citit pe 
Steinhardt iar acesta i-ar fi fost dat ca model de 
gândire corectă, dacă producătorul ar fi avut resurse 
financiare comparabile cu cele ale lui Zefirelli, al cărui 
kitsch (lansat la patru ani după filmul Jesus Christ 
Superstar) a ajuns să facă parte din ritualul pascal al 
tuturor televiziunilor, mai atent urmărit decât slujbele 
de la biserică. 

Deci Nicu nu e de acord cu Tim iar Corina nu e de 
acord cu Nicu. Să nu-mi ceri să spun cine are 
dreptate. Aş fi tentat să dau un răspuns asemănător 
cu al rabinului din anecdotele româneşti. 

PS
Aflu, evident de pe Internet, că în Belorusia 

(Belarus) a fost interzisă recent sus-numita operă rock 
la cererea unor autorităţi ale bisericii ortodoxe. Din 
fericire, NS nu era pe acolo, dar ştirea ar fi pe placul 
Carinei, care nu e creştină de rit oriental.

Note
(1) A nu se crede, Bozhe Moy, că ar fi vorba de 

moscaliceasca voroavă „net”, care se pronunţă de fapt 
„niet” (cu diftong). Este, evident, prescurtarea 
familiară a numelui unei divinităţi contemporane, 
Internet (se scrie întotdeauna cu majusculă). Net-
credinciosul este cel care crede doar în ceea ce găseşte 
fie pe un site, fie pe un blog. Ceea ce nu se află în 
astfel de lăcaşuri virtuale nu poate fi nici obiect al 
ştiinţei, nici obiect al credinţei – pur şi simplu nu 
există. Iar pentru a ieşi din impas, cel mai sigur mijloc 
este să postezi pe Net ceea ce doreşti să găseşti.

(2) Din motive practice (dar şi pentru că e mai 
„trendy”), titlurile volumelor lui NS (adică Nicolae 
Steinhardt) vor fi reduse la sigle. „JF” înseamnă pur şi 
simplu Jurnalul fericirii iar ediţia la care trimit este 
cea din 2005, realizată de Mănăstirea Rohia (ISBN 973-
87153-0-X).

(3) Pentru a realiza cât de costisitor putea fi 
personajul pentru bugetul României socialiste, 
consultă, te rog, volumul NICU STEINHARDT în 
dosarele Securităţii – 1959-1989, apărut la Editura 
Nemira, 2005 (o selecţie de documente realizată de 
Clara Cosmineanu şi Silviu B. Moldovan). Din păcate, 
aspectele contabile (ore de muncă plătite 
„specialiştilor”, decontul deplasărilor, cheltuielile 
compartimentului tehnic) lipsesc. 

(4) Semnat Antihistius, volumul În genul...tinerilor 
apărea la Editura Cultura Poporului. A fost reeditat în 
2008 (Mănăstirea Rohia/Polirom), sub îngrijirea lui 
George Ardeleanu.

(5) Intervenţia nu a mai avut loc, spaţiul public 
fiind invadat de colaboratori gălăgioşi şi puşi pe 
harţă.

(6) Nu văd de ce nu s-ar spune aşa câtă vreme se 
vorbeşte de „ochii minţii”.

(7) Story in frame, pentru a grăi în limba 
indispensabilă azi. 
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Scrisori către un discipol 
Net-credincios (1)
O seamă de cuvinte despre şi întru viaţa lui 
Nicolae Delarohia

Gabriel MARDARE

interpretări



Jordi Virallonga (Barcelona, 1955) este profesor 
universitar de literatură spaniolă la Universitatea din 
Barcelona şi preşedintele Aulei de Poezie, chiar de la 
fondarea acesteia în anul 1989. 

Între cele mai recente cărţi ale sale de poezie se 
evidenţiază : Perímetro de un día, cu un prolog de José 
Agustín Goytisolo; Crónicas de usura - Premio Ciudad de 
Irún, 1996; Todo parece indicar - Premio Valencia, Alfonso 
el Magnànimo, 2003;  Hace triste, cu un prolog de Antonio 
Gamoneda; Por si no puedes, cu un prolog de José 
Hierro, La cabra editores, México, 2010. 

A fost publicat în multe antologii de poezie spaniolă. 
A fost tradus în arabă, turcă, portugheză, italiană, 
franceză, macedoneană şi daneză. A tradus cărţi semnate 
de poeţi portughezi, francezi, italieni şi catalani. A 
publicat antologia SOL DE SAL în care reuneşte 20 de 
poeţi catalani din ultimul sfert al secolului XX, traduşi în 
castiliană (spaniolă) în ediţie bilingvă.

Practică şi critica literară în ziarele “El periódico”, “La 
Vanguardia” o “El país” şi continuă să publice articole 
despre literatură şi gîndire în reviste de specialitate.

Între cărţile sale de eseuri sunt de amintit lucrarea 
José Agustín Goytisolo, vida y obra şi ediţiile 
divulgative de Antonio Machado sau Jorge Manrique.

Din volumul TODO PARECE INDICAR 

A folosi noaptea

Obişnuit cu pasele negre, 
gata să reîncep,
liniştit,
ca unul care a pierdut totul în două sau trei jocuri 
cu nimic altceva decît fragila hotărîre
de a-mi deschide casa încă în valize
de a cumpăra becuri şi de a găsi noi legături,
observ acest apartament gol, altă casă,
cu intenţia unei noi capitulări, alt eşec.

Să nu proiectez trecutul nici corpurile sale
să folosesc noaptea
să iau masa cu ticălosul care mereu mă însoţeşte
să-mi repet adesea
că orice hotărîre îmi va fi posibilă.

Pentru ce atîta gravitate ca să te am,
atîta suferinţă, mă acopăr de lovituri deoarece creştin
îmi abjur originea, gata:
după atîtea crize nu mai contează decît
să hotărăsc ce-i datorez eu acestei tăceri.

Încercarea de a şti cine am fost mă reconciliază
cu o idee aproximativă despre individ,
deja bătrîn, refractar la reforme

şi fără tine căreia îi plăcea cel ce eram,
s-a sfîrşit şi sunt cum fusese omul
pe măsură ce tu frămîntai lutul.
Noi am fost toţi lucruri pe care le foloseai
pentru a uita fetiţa supusă care-şi îmbrăca 
păpuşile,
adolescenta de dinaintea căsătoriei,
disperata
pentru ca apoi să decizi
că şi chiar iubind trebuie să încetezi să iubeşti,
că a pierde intenţionat e o ruină, 
o incorectitudine, o vulgaritate intolerabilă,
că existau numai aşezările
cu lucruri care merg, cu proiecte.

Relaţia mea cu orice, cea pe care am avut-o şi nu o mai 
am,
este atemporală şi incurabilă.
Acum încerc să mă strecor în acest spaţiu,
să descopăr conţinuturi igienice
în terminalele altor guri.

Tu nu vei suporta o altă mutare, camarade,
o altă deplasare, un altul care ai fost,
un alt rol şi mai multe scaune noi.
Nu scotoci în buzunare, nici în cutiuţe
e acelaşi puţinul sau  multul care acum ţi-a rămas
cînd jocul final va fi totul sau nimic.

De foarte aproape

Înainte de prima
întemeiere a lucrurilor
vocile nu aveau
ordine sintactică, concretă,
şi totuşi ele au construit
idei, ierni, troppo mare,
efemere senzaţii că asta
ar putea să nu se termine niciodată.

Trebuie să fi venit fără îndoială de foarte aproape,
ca să fi putut exista înainte 
de oraşe, de caverne,
de focul pe care noi înşine l-am aprins.

Probabil nu e o nebunie să gîndeşti
că există ceva al nostru
în toată permanenţa lucrurilor.

Că moartea e atît de mult a noastră
pe cît de străină ne este soarta vieţii.

Scurtă reflecţie despre 
practica valorilor cetăţeneşti

Se întîmplă uneori că se termină anul,
că am băut mult, că am vrut sex, 
că am trăncănit sau că nu se termină noaptea
aşa cum prevăzuserăm, 
pentru că vor veni vocile
să ocupe locul visului, sau îngerii
nu vor permite să se întîmple nimic rău
şi un simplu gol ne ocupă tandreţea
pe care trebuia să o umplem de urgenţă
cu un trup care ne acoperă, o sudoare de satisfăcut.

Dar decenţa ne învaţă
că trebuie să punem în joc desăvîrşirea,
prestanţa, simţul ridicolului,
orgoliul, această autosuficienţă
care ne duce în pat singuri,
foarte treji şi gîndind

ce al dracului de demni am fost.

Din volumul HACE TRISTE

Înţeleapta teorie a unui călător

Am fugit de atîtea ori
de oraşele în care niciodată n-am fost,
despre care nu pot confirma unde am crescut.

Călătoresc printre bărbaţi şi femei
care coboară din metrou privind dalele,
umiliţi de normă şi de exemplu,
de lipsa de bun sima, nepedepsită, a celor atotputernici.

Cunosc atît de multe persoane care dau amenzi,
confiscă, lovesc şi asasinează în mod legal,
încît nu pot să spun că nu doresc
să-i îmbolnăvească oroarea, cum ar face-o
victima care aşteaptă
rutina salvei în propriul cap,

căci uneori orgoliul care îţi rămîne
este acolo într-un ungher fără altceva decît a pierde
aşteptîndu-l pe cel căruia, dintr-o dată,
nu mai porţi să-i ierţi viaţa.

Despre speranţă

Există întîmplări care se explică
printr-o ecuaţie matematică, 
străzi care se încrucişează cu o zi
ca nişte cutii fără fructe şi nu mai valorează de-acum
nici un zbucium, 

sunt poşete vechi cu strigăte de femei
bărbaţi ce canibalizează ranchiuna
cu versuri proaste, dineuri funebre
şi oferind artizanat amoros.

Cei care au ucis pasiunea
merită cu prisosinţă să moară singuri,
că, după chipul şi asemănarea lor,
nu ne stîrnesc nici un interes,
şi ascultînd ştirile şi bîndu-ne cafeaua
ne amintim că nostalgia este o mistificare,
că progresul împiedică 
morţii să învie,
şi că nimic nu ne lasă mai pasivi
decît această inerţie de a crede în speranţă.

Un nume comun

Rămîi printre toate,
redundante ca neînsemnatele dorinţe,
eşti inerţia în traversarea străzilor,
fără alergie şi fără bucurie.

Bunătatea ta obişnuită e suspectă,
opinia ta respectabilă miroase a
memorie anexă
fără îngrădire, nici detaliu.

Pentru a trăi astfel sunt suficiente
o minimă experienţă,
un nume comun care să te răspîndească
în lucrurile pe care le ştii deja.

Nu imaginezi nimic pentru a-i da un titlu.
Sfîrşitul tău este un sfîrşit rău:
ai fost o încruntare gri şi deja presimţi
că existenţa nu se mai bazează pe tine.
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