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poem de mai
Basarabia Pe Cruce
Se urcă Basarabia pe cruce
Şi cuie pentru ea se pregătesc
Şi primăvara jertfe noi aduce
Şi plînge iarăşi neamul românesc.
Noi n-avem nici un drept la fericire,
Mereu în casă moare cineva
Şi n-are ţara dreptul să respire
Şi nici pe-acela, simplu, de-a visa.
De-acolo unde s-a sfîrşit pămîntul,
Vin triburi, să ne ia pămînt şi fraţi
Şi-n faţa lor abia rostim cuvîntul
Şi, prin tăcere, suntem vinovaţi.
Ce cale poate ţara să apuce?
În tragica, neconvertita zi,
Se urcă Basarabia pe cruce
Şi nu ştim învierea cînd va fi.

Adrian PĂUNESCU

Acest numar este ilustrat cu lucrări ale pictorului Florin TEODORESCU

Basarabia - numele
românesc al suferinţei
[„Se urcă Basarabia pe cruce...” (2)]
Valeriu STANCU
Evident, nimeni nu are dreptul să se pronunţe într-un
domeniu, dacă nu a obţinut, prin studiu şi experienţă,
competenţele necesare, dar notaţiile mele nu se vor (şi nu
sînt!) fragmente de lucrări ştiinţifice, ci doar nişte gînduri
adunate într-un colţ de pagină. Competenţa mi-o acordă
faptul că sunt unul din milioanele de români care suferă
din cauza unei flagrante nedreptăţi făcute neamului. Nu
sunt istoric, nu sunt revanşard, nu sunt xenofob, dar sunt
român şi mă identific cu trăirile neamului din care fac
parte.
Le revine istoricilor misiunea de a (re)stabili adevărul
în legătură cu modul odios în care o parte a pămîntului
românesc a fost furată de Rusia, dar ţin să le reamintesc
românilor că de la 23 august 1944 şi pînă la 22 decembrie
1989, răpirea Basarabiei a fost un subiect tabu pentru ei.
Un tabu impus de sovietici (era în interesul acestora să nu
se ştie că Basarabia e pămînt românesc) şi acceptat cu
laşitate de comuniştii autohtoni, de conducătorii roşii ai
ţării, trădători ai intereselor neamului şi ai românismului,
în favoarea internaţionalismului proletar şi în schimbul
menţinerii lor la putere. Şi totuşi, cred că e oportună
citarea unui fragment dintr-o lucrare dedicată lui Ion C.
Brătianu, lucrare în care am găsit un interesant pasaj
referitor la raptul Basarabiei : „Am spus că Basarabia a
fost dezlipită de la sînul Moldovei, prin mijloace
lăturalnice. După victoria ruşilor – cari cereau Principatele
române pînă la Dunăre, – ambii beligeranţi au intrat în
tratative. Între timp Franţa declară război Rusiei
comunicînd aceasta şi Înaltei Porţi. Locţiitorul de
dragoman nu comunică însă ştirea la timp Sultanului său,
ci o trimite numai lui Dimitrie Moruzzi, însărcinat a duce
tratativele; acesta la rîndu-i, comite şi el o indiscreţie şi
comunică ştirea declarării războiului, reprezentanţilor
Rusiei cari îşi reduc astfel pretenţiunile numai la

Basarabia, renunţînd la celelalte puncte. Reprezentantul
Înaltei Porţi necunoscînd adevărata situaţie, se grăbeşte a
semna tratatul care înjumătăţia astfel Moldova.” (Constant
Răutu – Ion C. Brătianu Omul – Timpurile – Opera
(1821-1891), Institutul tipografic „Datina”, Turnu-Severin,
1940). Mai puţin pătimaş decît mine, Constant Răutu,
autorul lucrării din care am extras citatul, se fereşte să
vorbească de trădare, limitîndu-se doar la neglijenţă şi
indiscreţie, deşi e clar pentru oricine că marele dragoman
Dumitrache Moruzzi („interpretul delegaţiei turceşti de
pace” – C. C. Giurescu) şi-a trădat misiunea. Cel care l-a
convins să o ia cătinel pe drumul trădării a fost un
neguţător şi zaraf armean, Manuc Bei, cel de la care se
trage numele vestitului han bucureştean, un ticălos
inveterat, ce a jucat mereu la două capete, ce şi-a bătut joc
şi de români, şi de turci, şi de ruşi. Distinsul istoric
vorbeşte fără nici un echivoc despre pacea de la Bucureşti
din 16/28 mai 1812, „pace prin care, fără ruşine şi în
dispreţul oricărui drept, ni se ia jumătate din Moldova.
Astfel, cu răpirea Basarabiei, începe marea dramă a istoriei
noastre contemporane şi problema cea mai grea a politicii
noastre externe : relaţiile cu Rusia”. Faptul că, la porunca
sultanului, ienicerii l-au scurtat de cap pe trădătorul
Dumitrache Moruzzi pe 25 octombrie al aceluiaşi an e o
palidă consolare pentru România şi pentru românii care
de două sute de ani (cu două mici excepţii : 1918-1940 şi
1941-1944) trăiesc desprinşi de patria mumă! Trădarea
intereselor comune (nu mă refer la „trădarea de patrie”, ca
să nu mi se reproşeze faptul că folosesc vorbe mari!)
pentru satisfacerea intereselor proprii se practică şi azi ba
chiar la o scară înspăimîntătoare (a se vedea comisioanele
personale în schimbul cărora au fost vîndute pe sume
derizorii rezervele strategice, bogăţiile ţării!).
Resemnaţi în faţa nedreptăţii, românii de pe ambele
maluri ale Prutului au trăit nu „un veac de singurătate”,
ci chiar două! O singurătate umilitoare, dureroasă,
ruşinoasă : singurătatea celui oprimat, nedreptăţit,
umilit, robit, alungat din propria casă. Singurătatea celui
învins. Învins de vecini, de istorie, de vremuri! Acesta
este destinul celui slab, celui neînsemnat, celui mic. „La
raison du plus fort est toujours la meilleure”, afirma în
fabula Lupul şi mielul, La Fontaine. Nu avea dreptate?
Avea! Ca şi ruşii! Ruşii au avut întotdeauna dreptate.

Chiar şi atunci cînd nu aveau! Chiar şi atunci cînd
greşeau! De aceea, românii de pe ambele maluri ale
Prutului au trăit nu „un veac de singurătate”, ci chiar
două! Două veacuri în care au suportat pe grumaz cizma
rusească. De aceea Basarabia este numele românesc al
suferinţei. Dar numai Basarabia? În acest context, se
cuvine să amintim un alt adevăr istoric : cu numai 37 de
ani înainte, adică în 1775, austriecii imperiali ne
ciuntiseră deja ţara, luîndu-ne Nordul Bucovinei, sub
pretext că au nevoie de un coridor de trecere spre Galiţia
pe care tocmai o anexaseră. Al naibii coridor, de cîteva
mii de kilometri pătraţi!
Pe noi românii, toţi poftitorii, toţi prădătorii, toţi
nemernicii ne-au găsit acasă. Şi au confundat
ospitalitatea românească, tradiţională şi proverbială, cu
invitaţia la autoservire : „aveţi nevoie de o bucată de ţară
frumoasă şi bogată? La noi găsiţi, serviţi-vă!”. „Nu aveţi
ieşire la mare?! Litoralul românesc e atît de frumos şi
destul de mare! Muşcaţi din el!”. „N-aveţi pe la voi aur,
ţiţei, păduri, vii, grîne? Veniţi să le luaţi pe ale noastre!”
Basarabia a fost ruptă din trupul ţării pentru că istoria
o scriu cei puternici, pentru că ţările mari îşi impun
mereu voinţa, pentru că peştele cel mare îl înghite pe cel
mic. Un imperiu de milioane de kilometri pătraţi s-a
lăcomit să fure o jumătate dintr-o ţară care la acea vreme
nu avea decît vreo sută de mii de kilometri pătraţi.
Ruşinos pentru obrazul de tureatcă al Moscovei, dar
tocmai astfel se înalţă imperiile : prin trădări, prin
impunerea forţei şi a voinţei proprii, prin satisfacerea
lăcomiei, prin odioase abuzuri, prin hoţie, prin şiretlicuri
de găinar, prin ocupare directă, prin desnaţionalizare a
teritoriilor anexate...
Nu ştiu cît i-a păsat Rusiei că a adăugat la 17.000.000
de kilometri pătraţi încă vreo cîteva zeci de mii, dar
României îi sîngeră şi acum o treime din trup. Două sute
de ani Basarabia şi-a trimis grînele, strugurii, lemnul,
roadele, vinurile, bogăţiile toate în Rusia. Şi oamenii ei au
luat drumul surghiunului impus de ticălosul vecin de la
Răsărit. Cine mai ştie cîţi români au fost deportaţi în
afundurile Siberiei? Cine mai ştie cîţi români din
Basarabia şi-au sfîrşit zilele în exil, numai pentru vina de
a fi fost români? Dumnezeu să le odihnească sufletele
acelor oameni şi să nu-i ierte niciodată pe ucigaşii lor!

fragmentarium istoric
Reconstrucţia statutului
femeii.
Teorii şi modele explicative ale
violenţei domestice
Cătălin TURLIUC
Marcaţi de imagine, de aspectele vizibile ale
violenţei, am ajuns să considerăm gravitatea unui fapt
după accesul la aspectele evidente, însă faţa nevăzută a
violenţei ne rămâne ascunsă. Deşi violenţa asupra
femeii nu este un fenomen nou, conştientizarea ei, ca
problemă socială este dată foarte recentă. Astăzi se
vorbeşte despre fenomenul „milioanelor absente”, care
estimează faptul că populaţia globului ar fi mai
numeroasă cu 60 de milioane de femei, dacă acestea nu
ar fi fost victime ale diferitelor forme de abuz,
pretutindeni în lume.
Pe plan modial, violenţa domestică deţine 25% din
totalul infracţiunilor violente, doar 5% din atacurile
violente asupra femeilor fiind raportate la poliţie şi mai
puţin de 1% fiind şi pedepsite. Peste 90% dintre agresori
sunt bărbaţi. În Europa, prevalenţa violenţei domestice
între celelalte forme de infracţiuni ale căror victime sunt
femeile este variază între de 15% şi 60%. Un studiu
întocmit de Banca Mondială arată că 20% din totalul
bolilor de care suferă femeile şi fetele cu vârste cuprinse
între 15 şi 44 de ani din multe ţări ale lumii se datorează
violenţei domestice. În România, procentul femeilor
care sunt supuse actelor de violenţă este în continuă
creştere. Peste 30% dintre femeile românce sunt victime
ale violenţei în familie. Majoritatea explicaţiilor
tradiţionale, care se referă la maltratarea soţiei, au ca
punct de plecare concepţia lui Freud asupra
masochismului feminin. În această formulare, femeia
masochistă este descrisă ca dorind să fie bătută,
asemenea unui copil neajutorat, dependent şi rău. Freud
a considerat acest comportament autodistructiv ca
rezultat al efectului de rezolvare a conflictului oedipian.
Copilul de sex feminin concurează cu mama sa, dar se
teme de pierderea iubirii ei. Pentru a renunţa la tată,
fata, în mod conştient, provoacă agresiunea acestuia.
Această paradigmă implică ideea că femeile se
subordonează din credinţa inconştientă că trebuie să
sufere.
Din punctul de vedere al psihologiei dezvoltării,
agresiunea specific umană, de tip abuziv, începe doar în
momentul în care copilul înţelege că el poate cauza
durere altcuiva. Odată cu maturizarea, apar două forme
de agresiune: cea instrumentală, destinată atingerii unor
lucruri dorite, şi agresiunea interpersonală, destinată
dobândirii unor drepturi faţă de cei din grupul social.
Dacă la vârsta de 2-3 ani copilul este dornic să intre în
posesia unor bunuri, iar agresiunile sunt în mod
precumpănitor orientate spre dobândirea acestora, între
3 şi 6 ani acest tip de agresiune scade, dar creşte cea
verbală, interpersonală, relaţională, fără vreun scop
instrumental.
Potrivit teoriei învăţării sociale, părinţii sunt cei care
încurajează adesea comportamentul agresiv al copiilor
lor, fie ignorând manifestările de agresivitate ale
acestora, fie oferind chiar recompense mascate, de tipul
obţinerii obiectelor dorite, al acordării atenţiei şi
încurajărilor prin gesturi şi zâmbet. Retragerea
eventualei victime din faţa agresiunii este şi ea o întărire
pentru agresor, care va încuraja comportamentele
violente viitoare. Acestea se manifestă mai cu seamă în
cazul băieţilor şi sunt mai puţin frecvente în cazul
fetelor. De asemenea, părinţii şi alţi adulţi contribuie la
formarea agresivităţii copiilor oferindu-le modele de
comportament agresiv. Cercetările lui Bandura privind
importanţa modelului în formarea comportamentului
agresiv au demonstrat că învăţarea prin observare poate
fi un mijloc important de preluare a unor modele
agresive, chiar şi în lipsa unei întăriri. Cu cât vârsta
copiilor este mai mare, cu atât ei înţeleg mai bine că
agresivitatea este un comportament acceptat în
societate.
Teoria frustrare-agresivitate susţine că blocarea căii
de atingere a unui scop creează frustrări care, la rândul
lor, se constituie în sursă de manifestare a agresivităţii.
Destul de frecvent, însă, agresivitatea nu este îndreptată
asupra stării de frustrare, ci este reorientată,
redirecţionată către o ţintă mai sigură. De exemplu,
bărbaţii care se simt frustraţi sub un anumit aspect, îşi
exteriorizează sentimentele negative asupra soţiei şi a
copiilor. Comportamentul violent din partea bărbatului
este, de fapt, o formă de apărare împotriva dependenţei
faţă de parteneră.
Teoria transmiterii multigeneraţionale a abuzului.
Concepţia prin care problemele psihosociale sunt
transmise din generaţie în generaţie este larg răpândită.
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Investigaţiile din cazurile de abuz împotriva copiilor au
constatat că părinţii abuzivi proveneau din familii cu
grad crescut de violenţă, că au fost ei înşişi abuzaţi în
copilărie. Atitudinile şi comportamentele parentale sunt
complexe, de aceea, transmiterea lor nu poate fi privită
unidimensional. Susţinătorii acestei concepţii scot în
evidenţă transmiterea familială a anumitor modele
culturale de creştere a copiilor, modele în care
autoritatea parentală, agresivitatea verbală sau fizică,
ignorarea sentimentelor copiilor sunt caracteristice.
Teoriile sociologice susţin că violenţa este văzută
prin prisma relaţiei individului cu societatea, care este
considerată un spaţiu de manifestare a inegalităţilor
sociale structurate. Tensiunile din câmpul social,
conflictele din interiorul unor grupuri şi cele dintre
grupuri pot da naştere comportamentelor agresive.
Modelul acestora poate fi preluat de la o generaţie la
alta, de la un membru al unui grup la altul şi, la rândul
lui, poate fi transmis altor indivizi sau generaţii.
Mai mult decât o expresie comportamentală,
violenţa este văzută ca instrument pentru atingerea
unor scopuri sociale, pentru menţinerea sau tulburarea
unei anumite ordini sau statut social. Punând în
evidenţă cauzele şi aspectele sociale ale violenţei,
concepţiile din această categorie au meritul de a căuta
remedii ale violenţei tot pe plan social, prin măsuri de
politică socială şi reglementări legislative. Situaţia
socială a oamenilor este cea care determină nivelul lor
de agresivitate. Factorii economici, nivelul de educaţie,
statutul social al persoanelor implicate, tradiţiile
familiale şi cele ale comunităţii, precum şi relaţiile
dintre toate acestea pot creşte sau, dimpotrivă, pot
diminua şansele de apariţie ale fenomenelor de violenţă
ale unui individ, familie sau grup social.
Din perspectivă sociologică, însăşi organizarea vieţii
de familie predispune spre o rată mare a violenţei, în
ciuda imaginii pe care o oferă, ca loc al dragostei şi al
înţelegerii. Discrepanţele de vârstă şi sex, activităţile şi
interesele diferite, disonanţa rolului şi inflexibilitatea
sunt câteva variabile, care cresc tensiunea în familie.
Cercetătorii au arătat că bărbaţii stresaţi sunt mai
predispuşi să-şi maltrateze soţiile, dacă familia nu este
importantă pentru ei sau dacă sunt convinşi că soţul
trebuie să fie membrul dominant al cuplului.
Altă variabilă importantă o constituie violenţa în
societate. Se poate vorbi de un cerc vicios, de un pattern
circular, în care violenţa generată de familie conduce la
o societate violentă şi invers, o societate care acceptă
violenţa în sferele publice ale vieţii, accentuează
tendinţele violente din cadrul familiei. În anumite
segmente ale societăţii, manifestările violente pot fi
considerate răspunsuri normale şi legitime la anumite
comportamente sau situa?ii.
Analiza feministă privind violenţa porneşte de la
conceptualizarea bărbaţilor ca un grup investit cu
putere, a căror dominare asupra femeilor este o
construcţie istorică şi socială, ce se reproduce şi se
menţine prin manipulare, convingere, influenţare,
forţare, asociere, sau condiţionare. Violenţa bărbaţilor
faţă de femei este înţeleasă ca parte a unui sistem
structurat de putere şi de exploatare în cadrul relaţiilor
patriarhale. Cercetătoarele feministe definesc
patriarhatul ca un sistem organizat de-a lungul istoriei,
de exercitarea a autorităţii masculine, care se exercită în
diverse domenii ale vieţii publice în domeniile
economic, politic şi religios, dar şi în viaţa familială.
Printre consecinţele şi formele de manifestare ale
patriarhatului se pot enumera: îndoctrinarea de gen
prin socializarea în funcţie de sex, privarea fetelor de
anumite nivele şi forme educative, judecarea femeilor în
funcţie de comportamentul lor sexual, accesul scăzut la
resurse economice, lipsa respectului faţă de rolul
femeilor în societate, lipsa tradiţiei de autonomie şi de
independenţă, lipsirea femeilor de timp liber,
deprecierea performanţelor lor etc.
Din perspectivă feministă, maltratarea soţiei trebuie
studiată în contextul acestei societăţi patriarhale, ale
cărei legi şi norme consolidează poziţia de subordonare
a femeilor şi subliniază autoritatea bărbatului.
Accentuarea, din partea societăţii, a acestei subordonări,
permite, indirect, bărbatului superior să-şi neglijeze
soţia, să o maltrateze sau să folosească alte practici
similare.
Persecutarea femeilor este considerată o problemă
importantă, ţinând cont de dependenţa lor economică şi
socială faţă de partenerul de cuplu. O femeie maltratată,
care încearcă să părăsească, împreună cu copiii, arena
violenţei domestice, rămâne, de fapt, fără locuinţă. În
cazul femeilor care reuşesc să-şi asigure o independenţă
economică, persecuţia partenerului se extinde, de multe
ori, în afara căminului.
Unii autori susţin că bărbaţii îşi abuzează soţiile
pentru că nimeni nu-i opreşte, femeile fiind maltratate şi
condiţionate să devină dependente. În această situaţie,
căsătoria este o instituţie în care femeiele pot fi prinse în
rolul de victime. Ele sunt învăţate, de la naştere, că
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Valeriu STANCU
mariajul şi maternitatea reprezeintă împlinirea lor şi
pentru atingerea acestor deziderate, femeile trebuie să
fie feminine, îngăduitoare, supuse, ascunzându-şi
înclinaţiile de a fi libere şi categorice. Structura
patriarhală a familiei legitimează inegalitatea dintre
sexe. Dacă femeile se afirmă, ele sunt sancţionate pentru
temeritate, iar dacă sunt pasive, provoacă, de asemenea,
nemulţumire pentru nepriceperea lor.
Cu toate eforturile de a asigura un climat de
egalitate între sexe în sfera publică, o privire mai atentă
asupra familiei, relaţiilor intrafamiliale şi a relaţiilor în
cuplu, a evidenţiat contraste şi realităţi disfuncţionale.
Presiunile către modernizare şi democratizarea relaţiilor
intrafamiliale au dus la supraîncărcarea rolului femeii,
la apari?ia unor numeroase tensiuni şi conflicte.

CRONICA

dialoguri neconvenţionale
Cezar Ivănescu (2)
„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“

Care este volumul dvs. preferat? Ce trăiri intime vă
leagă de el?
Nu am un volum
preferat. Dintre toate cărţile
pe care le-am tipărit până
la ora actuală şi, mă rog, să
zic o vorbă mare, nici una
integral, e foarte
surprinzător, dar nici una
din cărţile pe care le-am
tipărit până acum, nu
respectă întru totul
manuscrisul cărţii.- De la
cartea mea de debut şi
până la cărţile pe care leam finalizat, pentru că ele
au fost scrise înainte de Revoluţie, dar le-am finalizat
după Revoluţie, cărţi de proză Timpul asasinilor, si
Pentru M. Preda, sunt cărţi în care am operat eu
însumi anumite pagini, am cenzurat eu însumi, fraze,
capitole, anumite pagini. În ceea ce priveşte cărţile de
poezie am reuşit şi înainte de Revoluţie –, pentru că mam luptat totdeauna pentru cărţile mele şi aici vreau
iarăşi să combat o prejudecată: dacă vroiai să mergi
până la capăt, să faci greva foamei, să-ţi pui şi laţul de
gât, puteai să tipăreşti ceea ce vroiai în comunism. Şi
eu mi-am tipărit ceea ce vroiam să tipăresc. Am tipărit
şi după Revoluţie cărţi de poezie, aşa cum mi-am dorit,
dar nu am reuşit –, pentru că am avut o viaţă destul de
zdruncinată –, să reîncep să-mi tipăresc cărţile aşa cum
le-am scris, în ordinea lor cronologică, să se vadă cu
adevărat devenirea mea ca scriitor şi aşa cum le-am
conceput. Sper, dacă mă ajută Dumnezeu, cum m-a
ajutat întotdeauna şi care nu m-a lăsat să mor când alţii
credeau că o să mor, sper că, dacă Dumnezeu îmi mai
dă nişte ani de trăit, să pot să-mi retipăresc, în forma
lor integrală, toate cărţile pe care le-am scris sau măcar
o bună parte dintre ele. Şi, de asemenea, ca orice om
lucid, trăind în epoca în care trăim, cartea preferată
pentru mine ar fi şi va fi, probabil, anii ăştia am s-o
întocmesc, o carte de poezie alcătuită din maximum
100 de poeme, una sau două cărţi de proză – proza
mea este ceva între eseu şi proză evocatoare, cum bine
ştiţi – poate, pe care le am încă în manuscris şi nu am
avut, nu curajul, dar nu am avut inima sau pornirea
aceea năvalnică să le finalizez până la ultima virgulă şi
să le tipăresc. În orice caz, cred că un artist e obligat şi
trebuie, înainte de a-şi constitui operele complete, cum
doresc toţi scriitorii români, să aibă, aşa, un raft de
cărţi, să-şi impună ei cele două-trei cărţi care, cu
adevărat, să fie în mâinile tuturor. O carte de poeme de
100 de pagini este suficientă pentru limba română,
pentru poporul român. Să-mi alcătuiesc sigur şi să
spun: „Acestea sunt cele 100 de capodopere poetice pe
care le-am scris în viaţă. Restul, puteţi să citiţi sau să
nu mai citiţi. Zeci de volume”. Aşa cred că ar trebui să
facă fiecare autor, sau să încerce să facă în timpul vieţii.
Să nu lase ca alţii că decidă asupra operei sale. Pentru
că şi un critic literar, chiar Maiorescu, a modificat
viziunea pe care am avut-o noi ani şi ani de zile despre
Eminescu, pentru că el i-a alcătuit, cum ştiţi ediţia de
poezie.
Consideraţi că există conflicte generate de împărţirea pe
grupuri şi acestea influenţate de contextul social şi cel
politic?
Din nefericire există, dar, dacă stăm şi gândim şi
analizăm mai profund, nu ar trebui să existe. Aşa cum
am spus, pentru mine este - chiar la recentul Congres
de poezie, primul congres naţional de poezie care a
avut loc la Botoşani şi la Ipoteşti, unde am văzut nişte
reacţii de-astea turbulente ale unor tineri – mi-am
manifestat neîncrederea în acest gen de lupte intestine
între generaţii. Acest gen de tensiuni, pot şi trebuie să
existe, dar să nu uităm faptul că ele au fost foarte mult
şi bine folosite de comunişti. Comuniştii au reuşit să
dezbine poporul român şi prin această tehnică. Adică,
o nouă generaţie de tineri poeţi care apăreau era
impusă, undeva, ca să umbrească o altă generaţie de
scriitori adulţi, cu opere, oameni care nu mai erau atât
de obedienţi în faţa regimului şi atunci aveau nevoie
de tineri proaspeţi pe care să-i poată manipula. În
cadrul întregii literaturii moderne, această luptă dintre
generaţii şi aceste conflicte inter generaţii au fost toate
produse şi create de un lucru pe care arta tradiţională
nu l-a cunoscut, anume, singurul lucru nou, de fapt, pe
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care l-a adus modernitatea: originalitatea. Simţindu-se
datori artiştii moderni să fie originali faţă de
predecesorii lor au încercat să se distanţeze şi
comportamental şi prin felul cum scriau. Asta, de fapt,
diferenţiază arta modernă de arta tradiţională, pentru
că arta tradiţională nu era creată în raport de această
zisă originalitate. Conta valoarea marelui artist. Vreau
să spun că era o artă de continuitate, aşa cum marea
artă tradiţională era odată transmisă de la maestru spre
discipol şi discipolul adăuga artei sale geniul său sau
marele lui talent pe care îl avea, dar crea într-o
continuitate perfectă. Aşa a durat arta mii de ani.
Modernii au fost mai mult tentaţi să creeze prin
ruptură decât prin continuitate. Asta este foarte
adevărat, dar, cred eu că la marile valori, cum vă
spuneam şi la începutul discuţiei, un om dintr-o
generaţie mai ajunsă la maturitate sau mai în vârstă
chiar, de un mare talent, de o mare valoare, pentru
mine este normal să se înţeleagă cu un tânăr foarte
talentat sau chiar genial talentat ,să comunice mai bine
decât cu colegii lui de generaţie, mediocrii. Aşa ar fi
normal să fie pentru că, ştiţi ce se întâmplă ? Arta
infirmă toate realităţile astea, biologice, sociale, chiar şi
şcolare. Arta este unicat. Artiştii sunt unicate. Ei n-ar
trebui să se supună decât la modul epidermic acestor
determinisme de generaţii. Un mare artist, cum spunea
genialul Van Gogh trebuie, în viaţă, să-şi descopere
două lucruri: vocaţia şi femeia. Dacă nu le descoperă,
nu ştie ce să facă toată viaţa. Dar, pe lângă vocaţie şi
femeie, trebuie, dacă se poate, să-şi descopere şi
maestrul. Să-i uşureze şi să-i călăuzească anii de
rătăcire, de beznă şi de nedumerire. Dacă ai un mare
maestru, poţi cu mult mai bine să-ţi faci datoria ta şi
să-ţi împlineşti talentul tău. Pentru că, ştiţi, spuneam
cuiva următorul lucru: ce înseamnă câteva sute de ani,
gândind pe durata lungă a istoriei, ce înseamnă câteva
sute de ani de literatură europeană, deci cam de la
trubaduri încoace, vreo 800 de ani? Nimic. Peste 5000
de ani, într-o istorie a literaturii, poate să se spună că în
perioada celor 800 de ani nu s-a făcut nimic remarcabil
în literatură. Totul a fost un haos, o confuzie totală, o
decadenţă, după aia şi-au revenit oamenii. Şi probabil
îşi vor reveni pentru că iată, sculele astea moderne pe
care le vedem acuma cu toţii şi le folosim cu toţii vor
să vină să-mi dea dreptate. Tocmai tehnologia
modernă să-mi dea dreptate! N-o să mai vrea puştii de
mâine să asculte poezie neînsoţită de muzică. Cum era
poezia tradiţională, de la Vede până la trubaduri. N-or
să mai vrea s-o vadă nici fără imagini şi atunci îşi vor
pune pe calculator un CD sau ecran de televizor şi vor
asculta, să zicem, Homer psalmodiat de un mare
cântăreţ, cunoscător de greacă veche şi imaginile
Parthenonului sau ale vechii Elade. Aşa vor înţelege
mai bine adevărata poezie.
Cum apreciaţi „revizuirea” literară, fără a cădea în
păcatul revizionismului?
Revizuirile intră în spiritul modern. De la marele
critic literar E. Lovinescu, care a produs primul şi a
teoretizat necesitatea acestor revizuiri . Cursul se
schimbă, toate se schimbă şi, sigur, că şi viziunea
critică asupra autorilor trebuie să se schimbe . Dar
când aceste revizuiri cad în păcatul revizionismului,
cum spuneaţi şi dvs., e grav. E grav să încerci să-l
diminuezi pe Sadoveanu sau să-l marginalizezi, când
este un colos al literaturii române şi al prozei
româneşti. Dacă tânăra generaţie creşte fără să-l
citească pe Sadoveanu, este o generaţie absolut
năroadă. Sadoveanu este uriaş ca prozator. Ei trebuie
să-l descopere. Pentru păcatele lui de bătrâneţe, cu
acele cărţi infame, realist-socialiste, care, mă rog, ca
mason ce era el, ştia de ce, când şi cum să facă
compromisuri, e treaba lui, noi acuma trebuie să
gândim altfel, dar, datorită acelor netrebnice cărţi, noi
am putut, copii fiind, să-l citim pe Sadoveanu în ediţia
aceea de opere cu coperţi roşii – dacă o mai ţineţi
minte, de nu ştiu câteva zeci de volume, 20, sau nu ştiu
câte volume, şi am citit toată opera lui Sadoveanu
astfel. Sigur că pe Mitrea Cocor n-am dat niciodată doi
bani...
Dar l-aţi citit!
Sigur că l-am citit, dar n-am dat doi bani pe el.
Niciodată însă nu ne-am înşelat asupra valorii lui
Sadoveanu. O operă colosală care mai avea, e adevărat,
dacă vreţi - o piramidă care avea într-un colţ şi un
căcat de arab nenorocit. Asta e! Ce să-i faci? Dar nu în
asta stătea măreţia piramidei, în căcatul ăla de arab din
colţ, sau de ţigan. Piramida rămâne piramidă!
Ştim că îl iubiţi pe Marin Preda. Observaţi, folosesc
prezentul. Ce amintiri vă leagă de el?
Pe Marin Preda l-am considerat şi în timpul vieţii şi
după moarte singurul maestru real pe care l-a avut
literatura română. Un maestru, chiar în sensul
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tradiţional al cuvântului. Pentru că, un maestru nu e
cum crede lumea, numaidecât un maestru literar. Un
maestru este acela care la momentul vieţii tale, când te
simţi în stare să primeşti, îţi dă exact lucrul de care ai
nevoie în acea clipă. Eu când l-am cunoscut pe Marin
Preda eram împlinit ca scriitor, în anii '70 . Eram într-o
perioadă foarte dificilă a vieţii, nu reuşeam să public a
doua mea carte de poezie după un debut strălucitor,
un debut cu surle şi tobe în critica literaturii româneşti.
Nu mai reuşeam să tipăresc a doua carte. Şapte ani am
stat pe margine şi atunci am apelat la Editura Cartea
Românească şi la Marin Preda pe care nu îl cunoşteam
.Cu acel prilej ne-am cunoscut. Mi-a citit cea de-a doua
carte de poezie, care n-a apărut niciodată – nici acum.
În România, după cartea mea primă „Rod” a doua mea
carte tipărită se chema „Rod 3”. Nici un critic literar de
bun simţ n-a venit să mă întrebe „De ce nu «Rod 2», e
a doua, de ce «Rod 3»”? Pentru că acel „Rod 2”, care a
trebuit tipărit, n-a apărut niciodată . Preda a citit-o, era
o carte de 35 de poeme, organizate muzical pe tehnica
contrapunctului. Preda le-a citit, a avut un şoc, după
aceea, a început marea noastră prietenie care a ţinut
până la moartea lui. În această perioadă de ani, din '74
până în '80, până la moartea lui Marin Preda, pot s-o
afirm fără nici un fel de ezitare, - ştim că trăieşte şi
soţia lui, că are nişte copii şi nişte critici care l-au
cultivat şi în timpul vieţii şi după moarte – dar eu
afirm şi ştiu de ce afirm şi o stiu si unii care chiar i sau pretins prieteni – că am fost cel mai bun prieten al
lui Marin Preda şi dovada o am prin scrisoarea
testamentară pe care Marin Preda mi-a lăsat-o la
Mogoşoaia, în 1979, cu un an înainte de a muri. Mie şi
soţiei mele. N-a lăsat-o nici soţiei lui, nici fraţilor, nici
nepoţilor. Este singurul text testamentar pe care l-a
scris Marin Preda. Eu am avut nevoie de Marin Preda
ca maestru în ce sens? Nu în felul de a scrie, nu în felul
de a gândi literatura, ci în felul de a mă completa şi de
a evolua în literatura română. Pentru că, până atunci,
nu eram sigur dacă n-o să părăsesc şi eu România şi no să scriu într-o limbă străină, eventual, în franceză. Nu
eram sigur că destinul meu era înrădăcinat în această
ţară, în această limbă şi-n destinul ei. Preda – am spuso şi în cartea pe care i-am închinat-o, carte numită
„Pentru Marin Preda” m-a învăţat un lucru: să devin
scriitor român. Să ştiu că asta este pentru mine fatal şi
că nu pot să fiu altceva decât scriitor român. Scriitor de
limba română. Pentru asta l-am considerat şi în timpul
vieţii şi după moartea lui, ca pe unicul meu maestru.
Dar, în relaţia directă dintre mine şi Marin Preda, eu
mă consideram, de multe ori, mai bătrân decât Marin
Preda şi pe el îl consideram cel tânăr. Pentru că avea
multe naivităţi, avea multe comportamente care-l
trimiteau, mai degrabă, la un adolescent decât la un
maestru în vârstă. În orice caz, eu fără Marin Preda nu
cred c-aş fi putut să-mi mai continui destinul meu de
scriitor român. A devenit pentru mine editorul meu,
mi-a tipărit a doua carte, a treia carte, mi-a tipărit apoi,
poate cea mai importantă până acum, în viaţa mea,
carte, pe care am tipărit-o vreodată, La Baaad, în 1979,
carte de 500 de pagini, format mare, carte care, la
apariţia ei, a suscitat numeroase texte critice. Multă
lume a făcut speculaţii. Eu am pornit de la un nume
real, Bârladul meu natal, apoi, prin transformări
succesive care trebuiau să trimită la o zonă mitică şi nu
la una reală, am ajuns la această denumire: Baaad, cu
trei „a” Dar, ca totdeauna, cum am inteligenţă şi umor
faţă de alţii, trebuie să vă spun – cred că totdeauna
realitatea depăşeşte ficţiunea – fiind extenuat într-o
perioadă a vieţii mele şi, mă rog, soţia mea dorind să
mă cruţe, mă rog, să lucrez mai puţin, jucam acel joc pe
care, probabil, l-au jucat sau l-aţi cunoscut şi dvs., - şi
copiii îl joacă: să deschizi o hartă şi să cauţi o anumită
denumire – şi, împreună cu soţia mea, pe o hartă mare
a Indiei am găsit această denumire Baaad, cu trei „a”.
Ca să vedeţi că nimic din ceea ce este ficţiune nu
depăşeşte realitatea. Dar vreau să spun acest lucru:
pentru mine Marin Preda a însemnat acest lucru uriaş,
pentru acel moment. Şi nu doar pentru mine. Şi pentru
alţi scriitori români, Marin Preda a însemnat foarte
mult. Avea o viziune de patriarh al literaturii, deşi,
prin vârsta lui – ştiţi, a murit la 58 de ani – se simţea
foarte împovărat de sarcina lui de maestru al prozei
româneşti, cum era considerat în clipa în care trăia.
Maestrul, fireşte, în concurenţă cu rivalul lui de o viaţă,
Eugen Barbu, îşi lua în serios această învestitură.
Îmi aduc aminte că, până să intervină moartea lui, a
avut loc o întâlnire la Neptun cu reprezentanţi ai
scriitorilor, când s-a ridicat în faţa lui Ceauşescu şi a
spus că, dacă reintroduce realismul socialist în
literatură, el se sinucide. (va urma)

interviu realizat de Emanoil TOMA
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basarabia - pământ românesc
“Frăţia ortodoxă” a
Basarabiei
Eugen PRUNĂ
În ceea ce urmează voi face o prezentare
“necanonică”, sinceră, lipsită de prejudecăţi a Bisericii
Ortodoxe din Basarabia, a calvarului spiritualităţii
româneşti din stînga Prutului în dimensiunea ei
religioasă, aşa cum poate şi-ar dori cei care, pururea,
nu au încetat niciodată să creadă în destinul românesc
al Basarabiei.
Nu se poate discuta azi despre Basarabia, despre
trecutul acestei provincii, fără a cerceta relaţia
Moldovei, a Pricipatelor şi apoi a României cu Rusia, în
orice formă politică sau administrativă a acesteia.
Problema expansiunii şi anexionismului rus şi apoi
sovietic este, de fiecare dată, legată intrinsec şi în
dualitate de Biserica Ortodoxă Rusă (BORu). Nevoii de
legitimare a Rusiei ca putere regională, europeană şi
apoi ca mare putere euro-asatică şi mondială îi
răspunde imediat biserica autohtonă, ce-i oferă
pretextul, dar mai ales ideologia, una mistică, aşa cum
aştepta poporul rus.
“A treia Romă”, ori “Noul Ierusalim”, este
ideologia prin care, după căderea Constantinopolului
la 1453 şi apoi dispariţia Imperiului Bizantin, Rusia
începe să-şi facă loc în Europa. “Maica Rusia” urmărea
să înlocuiască Roma răsăriteană şi să devină
protectorul ortodocşilor din Europa, panortodoxismul
fiind în acelaşi timp pretextul şi justificarea invaziei
ruse în Europa.
Ţarul Petru cel Mare este cel care leagă, în mod
oficial, biserica de stat, bicefalia rusă având de la ţar şi
pînă la Putin, noul preşedinte-ţar al Federaţiei Ruse,
aceleaşi interese în raport cu popoarele neruse din
vecinătatea apropiată. De altfel, teoria vecinătăţii este o
altă dimensiune a panslavismului, ideologie care poate
“muta” graniţele în funcţie de interesele Moscovei şi de
semantica rusă de moment a cuvîntului “apropiat”.
Aşa cum nu există nici o istorie comună a
moldovenilor cu ruşii pînă la Petru cel Mare, nu a
existat nici un raport administrativ între biserica din
Moldova şi cea din Imperiul Ţarist înainte de ocupaţiile
ruseşti din a II-a jumătate a secolului al XVIII-lea.
Tot aşa cum teritoriul dintre Prut, Nistru, braţul
Chilia şi Marea Neagră a fost parte integrantă a
Moldovei pînă în 1812, organizarea bisericească în
Basarabia a fost legată organic de Moldova şi nu de
Rusia, conform canoanelor bisericeşti şi numai sub
autoritatea Patriarhiei Ecumenice.
Mitropolia Moldovei, sufragana Patriarhiei
Ecumenice, este atestată încă din 1386, iar în anul 1401
Iosif I Muşat, fratele domnitorului Petru Muşat, devine
mitropolit canonic al întregii Moldove. O eparhie
documentată de timpuriu era Episcopia Romanului,
căreia i se adăuga, în anul 1596, Episcopia Huşilor, ce
va avea jurisdicţia dincolo de Prut. In timpul ocupatiei
turce asupra raialelor Brăilei şi Hotinului vor fi
infiinţate episcopii ortodoxe, a Proilaviei şi Hotinului,
subordonate direct Patriarhiei de la Constantinopol.
In timpul Războaielor ruso-austro-turce din secolul
XVIII, BORu începe imixtiunea în viaţa religioasă a
românilor în organizarea Bisericii din Moldova.
Generalul Potemkin face primul pas şi între anii 17871792, numeşte ca exarh al Moldo-Vlahiei un ierarh rus,
pe Ambrozie Serebrenikov, în ciuda protestelor
vehemente ale Patriarhiei Ecumenice.
Pentru ca planul anexării Ţărilor Române să fie
eficient, aşa cum îl gîndiseră toţi ţarii de la Petru cel
Mare încoace, în perioada ocupaţiei ruseşti a
Principatelor Române, ţarul Alexandru I fixează,
pentru prima dată, rolul fundamental al bisericii ruse
în strategia expansionistă a imperiului şi anume
“păstorirea şi dominarea vieţii spirituale a românilor”.
In timpul războiului din 1806-1812, tradiţia
jurisdicţiei românesti asupra teritoriilor locuite de
români este întreruptă samavolnic, chiar dacă BORu
încalcă dispreţuitor principiile ortodoxiei în numele
căreia ţarii declarau că luptă, fiind înfiinţat un exarhat
subordonat sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse ce
cuprindea Mitropolia Moldovei şi a Ţării Românesti,
mitropoliţii Doritei Filiti şi Veniamin Costachi fiind
înlocuiţi cu oameni fideli Rusiei.
Canoanele 34 apostolic şi 8 al Sinodului III
Ecumenic de la Efes (431), conferiseră legitimitatea
organizării sinodale a bisericii doar în cadrul unui
neam şi interziceau constituirea de episcopii ori
subordonarea celor existente ce aparţin altor neamuri.
Anexarea Basarabiei prin Pacea de la Bucureşti, din
16 mai 1812, încalcă toate înţelegerile ruşilor cu
moldovenii şi valahii, inclusiv tratatul din 1711, prin
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care ţarul Petru cel Mare se obliga să nu încalce
suveranitatea şi integritatea teritorială a acestora.
Urmînd planul aservirii “spirituale” a Basarabiei, la
21 august 1813, administraţia rusă a creat
Arhiepiscopia Chişinăului şi Hotinului, pe care o
subordonează direct canonic Bisericii Ortodoxe Ruse.
Interesant este că ruşii desfiinţează Episcopia
Hotinului, subordonată Patriarhiei Ecumenice şi că vor
supune toată biserica, inclusiv cea din stînga Nistrului,
Arhiepiscopiei Chişinăului.
Prigoana religioasă asupra românilor era doar la
început, administraţia rusă refuzînd să mai numească,
după 1821, în fruntea Episcopiei Chişinăului şi
Hotinului, episcopi români, ci doar ruşi, politica de
rusificare culminînd cu cel mai consecvent dintre ei,
episcopul Pavel Lebed (1871-1882), care interzice slujba
în limba română, arde cărţile româneşti şi închide un
număr impresionant de biserici ale românilor (340).
BORu este în secolul al XIX-lea, al naţionalităţilor,
un instrument al rusificării, un pandant generos al
panslavismului, sub pretextul căruia Rusia avea să-şi
exercite hegemonia frăţească asupra Balcanilor.
Primul război mondial este cel ce avea să spulbere
“visul unificator ortodox al Rusiei”, ce urmărea ca
Patriarhul Moscovei să cuprindă sub patrafir toti
ortodocşii, de la Vladivostok la Elba şi de la Cercul
Polar la Adriatica.
Unirea Basarabiei cu România, la 1918, a condus, în
mod firesc, la reunificarea bisericească, hotărîtă de
sinodul Bisericii Ortodoxe Române la 30 decembrie
1919 şi la hotărîrea din 15 noiembrie 1923 de înfiinţare
a Mitropoliei Basarabiei.
Puterea bolşevică a avut reacţii imediate, noul
expansionism rus în Europa a produs efecte imediate,
traduse în intenţii revizionist anexioniste, ce au
conceput replici ideologice, istoriografice şi spirituale
pentru fiecare teritoriu vizat.

Meşterul
Românilor din stânga Prutului

Podul de flori, frate,
s-a dărâmat;
a venit lacrima şi l-a luat.
Paşi prin Sahare, dune de
brumă,
ochiul se-nghimpă, în neguri
se-afumă,
se jale Prutul
prin sloiuri, prin glod…
Manole oftează,
o pictează pe
Ana,
portretu-i şopteşte:
„Sunt schiţă de pod!”

PAN HALIPPA
Şi dacă, iar năprasnic,
veni-va gerul
de la est,
înveleşte, Doamne, inima
românului
în steagul lui Mihai!
Ajută-l să înfrunte balaurul nopţii
cu lancea razei
din el,
şopteşte-i de străbunii
Romulus şi Remus,
crescuţi de o lupoaică
ce-n neguri pare urs.

Nicolae PETRESCU REDI
Mai 2012

Pentru Basarabia, dimensiunii statal-teritoriale
completate de agresiunea religioasă i se adaugă
aberantele teze ale moldovenismului, ale statului
multietnic, ale limbii interetnice, absurdele alegaţii ale
“agresiunii românesti asupra Moldovei”.
Este interesant faptul că BORu refuză orice formă de
liberalism în societatea pe care o păstoreşte,
contaminarea slavofilă din secolul trecut fiind un proces
ireversibil.
Contaminarea pregăteşte de fapt terenul pentru
primirea botezului marxist-leninist, fiindcă, în opinia
ierarhilor, orice este de preferat, chiar şi un regim
bolşevic, decît o inspiraţie din lumea occidentală.
In iulie 1927, Patriarhul Serghie semnează o
declaraţie de loialitate a BORu faţă de puterea
sovietelor, fondînd principiul loialităţii ori
serghianismul, ca ultima treaptă a degradării ortodoxiei
ruseşti. Panslavismul preluat de bolşevici şi cosmetizat
în internaţionalism comunist va gira toate abuzurile şi
expansiunea ruso bolsevică în Basarabia. Ideologia
comunistă va folosi slavofilismul, cu pretenţii ştiinţifice,
pentru a dovedi ceea ce nu se poate dovedi şi anume
originea slavă a moldovenilor şi a limbii vorbite de
aceştia.
Restauraţia Imperiului Rus, acum de coloratură
bolşevică şi de ideologie comunistă, va pune capăt, în
1940, revenirii din 1918 a BOR în Basarabia, cînd BORu
îşi mai face o “pomană” cu Basarabia şi o reanexează,
de această dată la braţeta bolşevismului.
Consumarea pactului Ribbentrop-Molotov şi a
raptului sovietic al Basarabiei reia politica anexiunii
bisericeşti prin desfiinţarea Mitropoliei Basarabiei, în
paralel cu crearea Mitropoliei Chişinăului, dependentă
de Patriarhia Moscovei.
Se observă, aşadar, şi de această dată relaţia bisericăstat ori stat- biserică, ambele instituţii fiind îndreptăţite
să pornească prigoana, una în numele bolşevismului şi
sovietizării, cealaltă în numele slavofiliei.
Parte esenţială a acestei politici, prigoana religioasă
este la rîndul ei orchestrată de dublul imperativ al
bolşevizării şi al deznaţionalizării. Cifrele sînt elocvente:
în 1940, în Basarabia erau 1090 de biserici, 28 de
mănăstiri în care slujeau 1500 de preoţi şi călugări. In
1989, mai funcţionau doar 150 de biserici, o singură
mănăstire, iar preoţii şi călugării erau mai puţini de 700.
Sute de biserici au fost demolate şi alte sute au fost
dezafectate şi folosite pe post de restaurante, depozite,
cinematografe, grajduri.
Imperialismul slavofil al bisericii ruse devine
tovarăş de drum şi părtaş cu imperialismul bolşevic al
sovietelor şi cu dictatura proletariatului. Dacă pentru
ţarism, biserica era chiar principiul existenţei sale,
pentru statul comunist, BORu este instrumentul
legitimităţii totalitarismului, o instituţie tolerată şi
aservită, relaţia fiind una degenerată, o cîrdăşie
stalinistă şi un pact cu diavolul al ambelor părţi.
Tot ceea ce am expus pînă acum, de la ideologie la
pretexte, la măsuri şi replici, totul este confecţionat pe
un fals istoric, folosit cu măiestrie de propaganda rusă,
ţaristă, bolşevică, sovietică, neorusă ori cum s-ar mai
putea numi ea,
Prăbuşirea URSS conduce la reactivarea, în anul
1992, a Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi de stil vechi,
în fruntea căreia a fost numit IPS Petru Păduraru,
iniţiativă a unui număr impresionant de credincioşi şi
preoţi români sprijiniţi de B.O.Româna.
Reacţia Moscovei este imediată şi readuce la viaţă
Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, organizată
pe baza statutului B.O.Ruse, pe structura fostei eparhii a
Chişinăului şi Hotinului. Ea reprezintă cea de-a 117-a
eparhie din cele 124 de filiale canonice locale ale
Bisericii Ruse. In timp ce Mitropolia Chişinăului şi
Intregii Moldove s-a bucurat de sprijinul neconditionat
al puterii de la Chişinău, fiind de fapt creaţia
guvernului moldovean, reactivarea Mitropoliei
Basarabiei a stîrnit ostilitatea autorităţilor, care au
considerat-o, de la bun început, o imixtiune a României
în problemele interne ale Moldovei şi, în subsidiar, o
contestare făţişă a ideologiei sale oficiale:
moldovenismului.
Imperialismul ruso-bolşevic e însă departe de a se
conforma declaraţiilor oficiale, supravieţuind, perfect
necamuflat, în existenţa Mitropoliei Moldovei,
componentă a “ trupului bisericesc rus” care, în mod
paradoxal, numără printre enoriaşii ei mai mulţi români
decît ruşi şi care deţine în mod ilegal patrimoniul
Mitropoliei Basarabiei.
Imperialismul Bisericii Ruse a devenit astfel tradiţie,
traversînd trei secole şi trei regimuri politice complet
diferite, ca instrument de rusificare, sovietizare şi
anexionism, printr-o nefericită similitudine, aşa cum
imperiul ruso-sovietic s-a vrut o biserică, biserica rusă a
ajuns şi ea să se vrea un imperiu, cu iluzii hegemonice
seculare.
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privitor ca la teatru
O Ferma animalelor à la
Brecht
Ioana PETCU
Curajoasă e, probabil, fiecare apropiere regizorală
de marile opere ale literaturii universale. Întâlnirea cu
un autor de renume, cu un text foarte cunoscut e
întotdeauna şi pentru lector şi pentru omul de scenă o
experienţă plină de conţinut, iar produsul final va
reflecta, în cazul în care nu e un eşec, un schimb de
idei cum numai în artă se poate întâmpla, dincolo de
barierele impuse de timp, de spaţiu sau de
mentalităţi. Ca lector eşti tentat să faci un act de citire
implicat, prin care să cauţi a regăsi toate ideile pe care
deja ţi le-ai formulat în marginea subiectului; din
perspectiva regizorului, provocarea cea mare vine din
stăpânirea impulsurilor proprii şi din reuşita unei
echilibristici perfecte în care autorul să nu fie acoperit
în întregime de semnătura artistului, dar nici „crezut”
în totalitate. Un asemenea dialog viu au întins peste
arii geografice şi epoci diferite, Vlad Cepoi şi Ovidiu
Ivan în dramatizarea după arhi-cunoscutul roman al
lui George Orwell, Ferma animalelor, spectacol realizat
în stagiunea 2012 la Ateneul Tătăraşi. Trecerea de la
carte la scenă a fost întreprinsă cu grijă, vocea
scriitorului britanic fiind puntea pe care traversează
critica adresată ideologiei totalitare, dar mai ales
adresată – şi de aici valoarea universală a operei –
înseşi naturii umane.
Considerată de unii teoreticieni o fabulă politică,
scrierea orwelliană este, contrar oricăror aparenţe,
extrem de transparentă. Ca şi în teatru, unde cu cât o
montare e mai încărcată de teatralitate, cu atât mai
clară este neverosimilitatea, şi pe tărâmul literaturii se
poate proba paradoxul: cu cât fabula e mai evidentă
şi masca e mai „îngroşată”, cu atât reies mai uşor
caracterele şi sensurile ascunse. După acelaşi
principiu se conturează şi una dintre mizele
regizorale ale spectacolului de la Ateneu, căci fabula
este încadrată într-o ramă brechtiană. Linia
evenimentelor este trasată de un povestitor, în
majoritatea situaţiilor detaşat, prin tonalitatea vocii şi
chiar prin poziţia actorului pe scenă. Naratorul este
interpretat de Laura Bilic care ştie să pară neutră, dar
ştie să dea şi forţă atunci când revolta interioară nu
mai poate fi zăgăzuită. Registrul înalt ca şi cel mediu

sau grav îi sunt pe potrivă. Apoi în pur stil brechtian,
încă de la început, publicul e anunţat de ceea ce se va
petrece pe scenă, rolurile sunt împărţite tinerilor care
devin actori, sunt încredinţate actorilor indicaţii
sumare de joc, zidul dintre scenă şi sală este înlăturat,
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lumina rămâne aprinsă ca ultim semn al convenţiei
declarate şi al efectului psihic pe care aceasta îl are
asupra sălii. Sfârşitul este simetric, ieşirea din
spectacol făcându-se prin prezentarea actorilor care,
aliniaţi în marginea scenei, îşi fac o carte de vizită
rostindu-şi numele şi adăugând „sunt născut în
România”. Nu ştim de fapt dacă „a fi născut în
România”, aşa cum rostesc replica cei douăzeci şii trei
de actori, – blanc, neevidenţiat – e ceva bun sau nu,
dacă e distopic sau dacă e o mândrie. Replica se
extinde către cei din sală, pentru fiecare dintre noi
având un alt înţeles. Azi Ferma animalelor nu e
neapărat un text controversat (la vremea publicării
sale în Anglia, 1945, cartea a apărut cu multe
greutăţi), dar e răscolitor, iar analogiile ce se creează
în mintea spectatorului, om al unui secol bântuit de
cenzură, de zbucium moral, de oratorie fără fond, de
violenţă, non-valoare şi intoleranţă, tulbură în egală
măsură acum, ca şi în anii celui de-al doilea război
mondial.
Cu siguranţă, o altă miză – care merită fără
îndoială a fi felicitată – este aceea a implicării tinerilor
în arta teatrului. Şi nu numai, ci şi poziţionarea lor în
faţa criticii ideologiilor politice, întoarcerea lor către
istoria trecutului românesc sau european. Alături de
actorii Ovidiu şi Teodor Ivan – de o naturaleţe şi un
„nerv” artistic de invidiat – , de Laura Bilic şi sub
coordonarea lui Vlad Cepoi, evoluează elevii
botoşăneni ai liceului „A. T. Laurian”. Aflaţi, de altfel,
la a doua experienţă cu textul lui Orwell, membrii de
la Drama Club impresionează prin voinţa lor şi
seriozitatea prin care-şi abordează personajele,
păşind cu dreptul, convingători în lumea măştilor, a
improvizaţiei, a lui ca şi cum. Bănărescu Mădălina,
Boboc Sabina, Crăcană Ioana, Hohan Sara, Darie
Andreea, Gogoi Andreea, Budacă Diana, Dobîndă
Adina, Borcea Ecaterina, Ciobanu Andra, Cojocaru
Andreea, Teleman Georgiana, Dobîndă Alex,
Albişteanu Sebastian, Lupu Ilinca, Zgreabăn Cristina,
Vâlceanu Daniel, Ostafie Tudor, Bibire Andrei merită
aplauzele sincere ale celor din sală.

teatrul pare că nu poate avea un viitor. Cei care stau
aici s-au obişnuit aşa, dar pentru acela care
„aterizează”, un astfel de mediu este nefast şi-l poate
afecta definitiv.
Două cadre evenimenţiale formează acţiunea: un
cadru al prezentului, ziua de lucru la terasa din
aeroport care se completează cu revenirea lui Paul
din America, şi un al doilea cadru al întâmplărilor şi
fiinţelor din trecut. Beneficiind de o scenografie
simplă, realizată la ideea lui Nicolai Mihăilă, spaţiul
scenic devine funcţional şi reuşeşte să facă trecerea
din prezent în imaginar şi invers. De fapt şi textul şi
spectacolul sunt oportunităţi pentru lucrul cu actorul.
Improvizaţia şi compoziţia sunt două coordonate
clare pe care se marşează în câştigul, de altfel, al celor
de pe scenă. Actorii, cu toate căfoarte tineri,
interpretează, îşi construiesc fiecare gest cu
minuţiozitate şi dansează, ştiu la fel de bine când să
te facă să râzi şi când să te facă să te întristezi. Pentru

A visa, a nu mai visa... la
teatru
Check-in, dublu semnat de Dumitru Crudu ca
dramaturg şi de Radu Ghilaş în calitate de regizor, e
un spectacol din care reies cu mare vizibilitate cele
două „baghete”, căci pe de o parte se simt subiectele
sensibile abordate de scriitorul moldovean, pe de altă
parte, lecţia de actorie şi pasul sigur pe pojghiţa
subţire dintre comic şi dramatic îi fac recognoscibilă
„mâna” lui Ghilaş. Cu un text care se întoarce din
nou spre faţa societăţii româneşti actuale, spectacolul
de la Ateneul Tătăraşi oferă publicului un moment de
analiză a ceea ce vede nu doar pe scenă, ci şi în
preajmă, şi chiar un moment de autoanaliză. Check-in
este o montare-metaforă a zborului, ideea frumos
multifaţetată de regizor. De pe linia realistă, a unei
poveşti banale cu oameni care muncesc într-un bar pe
aeroport, se alunecă încet într-o irealitate ce sondează
interiorul acestor oameni obişnuiţi, descoperindu-i
aşa cum ei nu se arată în afară. Pe scurt, Paul (Ionuţ
Cornilă) se întoarce din Statele Unite după o absenţă
îndelungată. Îşi regăseşte prietenii şi ţara într-o
imagine care contrastează cu aşteptările sale. George
(Codrin Dănilă), amicul său din tinereţe, colegul de
trupă şi de nelinişti existenţiale, a ajuns în drum,
câştigând câte ceva din mila clienţilor de la bar sau
şterpelind fără nici un regret de ici şi de colo. Nici
Lori (Andreea Lucaci), fosta iubită, nu a avut mai
mult noroc – acum e ospătăriţă în aceeaşi locaţie,
învârtindu-se printre mese, băuturi şi doi colegi
lipsiţi de scrupule (în interpretarea lui Daniel Chirilă
şi a Claudiei Chiraş). Ţara? – un loc în care
nonvaloarea şi interesul, violenţa şi prostul gust au
devenit principalele elemente după care oamenii se
ghidează. Un loc în care cultura e dată la o parte şi
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că până la urmă aceasta este miza Check-in-ului: în
spatele fiecărui zâmbet se ascunde ceva dureros, ca
un vârf de ac ce se înfige uşor, apoi suferinţa începe
să fie persistentă şi la sfârşit devastatoare. Fiecare
personaj e o aripă simbolică; o aripă li se zbate uneori
sub piele. Scenic, asemenea clipe sunt redate prin
ruperea bruscă a firului acţiunii fireşti şi prin
interpunerea unor secvenţe cu instrucţiuni de zbor,
aparent stranii, apoi prin repetabilitatea lor, căpătând
sens. În aceste momente personajele se aşază pe
marginea scenei, privesc undeva în depărtare şi
învaţă să viseze. Când luminile irealităţii se sting tot
atât de neaşteptat, fiecare revine la viaţa de zi cu zi,
viaţa în care visele sunt bine ferecate şi unde praful,
grijile mici fragmentează existenţa.
Reţinem că mâna regizorului se face simţită
adesea tocmai prin plonjările în teatralitate. Fie că
rupe bariera dintre scenă şi spectator, determinânduşi actorii să iasă printre fotolii şi să stabilească un
dialog cu publicul, fie că se foloseşte de tehnica
„teatrului în teatru”, atunci când, cu vervă, Paul şi
George se apleacă pe textul – de altfel simbolic ales –
Deşteptării primăverii. O masă, un scaun, o pătură sunt
tot atâtea obiecte încărcate cu potenţial; ele capătă dea lungul reprezentaţii înţelesuri multiple, astfel că
nimic nu lasă impresia inutilităţii pe scenă. Actorii se
descurcă onorabil – păcat însă că textul suferă de o
carenţă de ritm, acţiunea de la un anumit punct
diluându-se şi fiind previzibilă. Abordarea regizorală
se străduie să reînchege cele câteva fragmente în care
motorul evenimentelor încetineşte şi, în cele din
urmă, întoarce check-in-ul asupra noastră, a
spectatorilor care învăţăm odată cu Paul şi George, cu
Lori şi Veronica să visăm şi să ne înfrângem visele.
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ut pictura poesis
Florin Teodorescu –
creativitate şi valoare
Valentin CIUCĂ
În spaţiul cultural mai întotdeauna marcat de
histrionice manifestări egolatre, prezenţa pictorului
Florin Teodorescu ţine de o discreţie rafinată, semn de
educaţie intelectuală şi conştiinţă a propriei valori. Spre
a fi văzut de public şi colecţionari nu trebuie neapărat
să strigi în agora spre a te face auzit. Intelectual cu bune
practici în profesia sa la Clinica de la Socola, stabiliment
de notorietate în tratarea maladiilor spiritului, pictorul a
evoluat constant şi sigur cu un ritm firesc al evoluţiei
artistice sugerând un autentic violon d'Ingres.
Trebuie subliniată dimensiunea culturii sale plastice
ca premiză elocventă pentru evoluţia individuală, unde
marile umbre ale unor clasici se insinuează discret în
atelierul artistului. Dialogurile solitare cu înaintaşii
precum şi cu congenerii i-au permis configurarea unui
mod propriu de raportare la ceea ce putem numi
spectacolul lumii şi al eului profund. În anii căutărilor
asidue, s-a întâlnit cu numele mari ale artei europene,
dar şi cu cei care i-au fost, în timp, mentori. Numele lui
Ghiţă Leonard, de pildă, este rostit cu respect, aşa cum
o fac mulţi dintre discipolii săi. Rigoarea este elementul
principal preluat de la maestru şi, simultan, disciplina
arhitecturii compoziţionale. Pe acest eşafodaj eticoestetic Florin Teodorescu a definit o filosofie proprie,
dar şi un mod de a fi contemporan cu cei mari care au
fost şi cu cei care nu s-au născut încă.
Expoziţia recentă de la Galeriile N. N. Tonitza din
Iaşi, anticipată de câteva remarcabile succese la Piatra
Neamţ şi la Galeriile Galateca din Bucureşti, a stimulat
interesul publicului ieşean astfel încât sălile s-au
dovedit neîncăpătoare. Acest aflux de public denotă un
interes real pentru creaţia artistului care, de fiecare dată
a surprins în mod plăcut asistenţa. Dacă în prezenţele
sale publice discreţia este dominanta de comportament,
în spaţiul de creaţie conversează de la egal la egal cu
operele unui Matisse, Mondrian sau Edvard Munch.
Modelele sale preferate sugerează afinităţi şi conduc la
analize morfologice cu o evidentă notă personală.
Fiecare imagine, indiferent dacă este un peisaj sau o
scenă de gen, beneficiază de un tratament cromatic în
tonuri grave, arzând stins, ca o flacără purificatoare.
Pensulaţia este întotdeauna sigură, cu prestanţă tonală
şi profunzime. Elogiul lui Mondrian de pildă arată că
prin includerea în câmpul imaginii a unor sugestii
abstracte va potenţa şi mai elocvent propria
picturalitate. Tot astfel stau lucrurile şi în raport cu
unele compoziţii ale lui Matisse, artistul care i-a sugerat
formele aproape baroce ale vegetaţiei sau ale
personajelor meditative. Uneori cromatica face trimitere
la profunzimile tehnice ale maestrului Corneliu Baba
ale cărui reflecţii asupra condiţiei umane au gravitatea
unei meditaţii.
În orizontul spaţiului naţional pictorul imaginează
orizonturi campestre în planuri vaste, traversate de
culoarea vitală a câmpurilor ritmate în tonurile naturii.
Un vas cu flori, la rându-i, pare a fi prin structură şi
monumentalitate, un elogiu discret şi tandru. Verdele,
albul, ciclamenul aspiră la un acord dintre formă şi
culoare. Asemenea tehnică a suprapunerii pe volum a
unor accente fac ca ansamblul să dobândească o anume
somptuozitate.
Florin Teodorescu, atunci când este interesat de
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portret caută elementele prin care exprimă caractere,
destine, atitudini. Cei doi ceteraşi din Maramureş de
pildă au vitalitatea expresivă a caracterelor puternice,
dincolo de expresia concentrării sau a cromaticii ce
sugerează culorile Maramureşului. Alte compoziţii cu
personaje trăiesc prin atitudinile individualizate
sugerând posibile psihologii sau chiar caractere
particulare. Interesul pentru psihismul personajelor
arată că pictorul are acces la diferite paliere de raportare
la universul uman. O lucrare eminentă este Raffaela cu
colier, unde artistul nu a pictat neapărat un remarcabil
portret de femeie, ci feminitatea în esenţa ei profundă şi
enigmatică. Decupajul insinuant al formei ce se cere
mângâiată face din compoziţia aceasta un elogiu al
iubirii.
Redutabile sunt, neîndoielnic, compoziţiile unde
misterul, balul sau masca fac un spectacol comun. Al
travestiurilor, unde enigma se lasă devoalată fără a
atinge pragul frivolităţii. Balul mascat, policrom şi
monden, sugerează potenţiale aventuri de alcov.
Alteori, tonul pare mai grav decât o meditaţie oarecare,
expresiile personajelor atingând sfera unui potenţial
oniric. În schimb, impresiile bazate pe ritmuri alerte
provenite din veritabile cavalcade fac din graţia
alergării cailor o vijelioasă cavalcadă
Florin Teodorescu se prezintă acum, ca şi în alte
ocazii, ca un artist al cărui statut profesional îl impune
printre confraţi. Cred că ceea ce face, face bine,
asigurându-i stima publicului, recomandându-l ca pe
un profesionist care se respectă. Dilemele personale
asupra creaţiei se rezolvă, oricum, tot în solitudinea
atelierului de creaţie...

Ascultând vocile artei
Constantin POPA
După ce ai răsfoit cartea „Frumuseţea feminină în
pictura renaşterii” , fascinat de calitatea estetică a
tablourilor reproduse , şi-ţi ridici privirea spre lumea
concretă a camerii , ai ciudata impresie că te-ai întors
dintr-o lume fără nici o legătură cu cea de azi.
Fata de lumea culorii , a gratiei si armoniei , a
muzicalitatii corpului , a lume a visului , aproape
hipnotica , fata de o lume în care concretul este
vaporizat , iar corporalitatea capata o substantialitate ce
nu se poate identifica decât cu emotia , ne este greu de a
suporta realitatea imediata care ni se arata cenusie ,
plata , si anonima , o realitate care pare sa fi pierdut
sensul catre frumos.
Parca speriati , intrati , în panica , ne reîntoarcem la
carte , între paginile careia ne asteapta un univers care ,
de secole , rezista , ne fascineaza si vrem sa-l descifram ,
sa-l întelegem , de fiecare data , mai bine.
În cuprinsul lucrarii , semnata de Prof. Dr. Mihai
Pricop , întâlnim evaluari a unor mari oameni de
cultura , filosofi , critici de arta , oameni care s-au
dovedit fideli observatori si admiratori ai fenomenului
plastic , ai picturii de-a lungul timpului.
Ca de obicei , autorul cartii ne aduna pe toti cei care
parem a fi intereati de un dialog cu dublu sens –
dialogul om – arta si dialogul arta – om.
Dupa ce în primele doua capitole suntem pusi în
contact cu începuturile manifestarii unui proces în care
se subliniaza ca între anatomia car reprezentare
biologica si estetica anatomiei se creeaza un spatiu
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favorabil meditatiei , filosofarii , a întelegerii superioare
ale celor doua entitati.
Ca întotdeauna , când scriitorul Mihai Pricop , intră
în acest spaţiu ni se relevă o relaţie complexă între
caracterul concret al corpului uman şi dimensiunea lui
estetică. În acest spaţiu , autorul se străduieşte să nu
facem greşeala de a confunda o valoare cu cealaltă , să
nu suprapunem esteticul cu fiziologicul , să înţelegem
că imaginea naturală – materială - este oferită ochilui ,
iar spiritul descifrează codul , mesajul estetic al
imaginii.
Mihai Pricop , ne atrage atentia ca frumusetea femeii
în pictura renasterii s-a evitat suprapunerea
senzualitatii cu frumusetea ca exprimare estetica,
justificând, astfel, opinia generala în care frumusetea
feminina este comparata cu armonia si echilibrul
cosmic.
Autorul, rezumând, vrea sa ne spuna ca natura ne
transmite ceva „asa cum este” , iar artistul îsi propune
sa etaleze ceea ce poate provoca emotie , adica, forta
operei de arta care duce la ceva „asa cum o simt si o
înteleg eu”.
Lucrarea aduce în prim-plan o bibliografie extrem
de vasta si seducatoare pentru cercetator, bibliografie în
care descoperim si un fond ilustrativ exceptional prin
maiestrie si puterea argumentatiei , a comentariului
sustinut de autor. În carte sunt retinute multe si variate
consideratii asupra Frumosului – ca entitate atât
filosofica cât si estetica.
Astfel, începând cu prezenta în discurs al unor
nume ca Platon si Aristotel si a opiniilor lor asupra
frumosului natural si asupra celui artistic, analizând cu
genialitate raporturile de interdeterminare între realitate
si principii, esticianul Mihai Pricop, îsi raporteaza
analiza estetica la esteticieni de marca – T. Vianu sau P.
Comarnescu care, si ei, sunt preocupati cu precadere de
necesitatea disocierii frumosului natural de frumosul
artistic, subliniind ca Frumosul este spiritualitate
imaginativa – imaginarea ca expresie a impresiilor, ca
opera artistica contine identitatea noastra.
Autorul cartii aduce în prim-plan autori de o
exceptionala valoare (Stendhal, Baudlaire, Keats),
gânditori care atunci când se retrag macar temporar din
lumea rece a ideilor, se opresc în lumea atât de calda,
atât de rotunda si muzicala, atât de acoperita de mister
si de dorinta a corpului feminin, atât de dedicata
gândului frumos, si admiratiei, ca sa nu spunem
adoratiei.
&
Renasterea este fenomenul considerat ca reactie a
artei si a artistilor la marile modificari sesizate la nivelul
societatii, modificari în plan social, politic, filosofic,
moral si etic. Renasterea, ne spune autorul, este o
directa consecinta a faptului ca aristocratia, ramasese
imobila în fata unei burghezii în plina afirmare. Dar pe
noi, cei de azi, ne intereseaza, în special, renasterea ca
un act de iesire din rutina si sablon, ne intereaza ca
fenomen ce si-a dorit personalitate si stil, si care, desi îsi
declara distantarea fata de antichitate, e lesne de
observat ca artistul renasterii tragea cu ochiul (sa
spunem asa) la idealurile si reperele artei grecesti.
În general, când vorbim de procesele înnoitoare în
arta consideram aceste schimbari ca fiind datorate
artistilor. Ceea ce nu e chiar adevarul. Am spune ca nu
artistii creeaza o arta noua, cica, dimpotriva, arta
impune schimbarea în arta la care artistul, la rândul lui
creeaza noua arta.
Artistul care a auzit vocile artei, şi a înţeles că liniile
se plictisesc să tot fie linii, că pensula îmbătrâneşte şi în
penel şi pe pânză, că sunetele şi cuvintele au obosit să
mai fie aceleaşi, aceleaşi, aceleaşi ... , acel artist care a
înţeles, deci, că mijloacele artei sunt perimate, va
înţelege să se smulgă din nămolul rutinei.
Parasind zona teoreticului în ceea ce priveste
esteticul, sa constatam ca citind aceasta care, semnata de
profesorul si scriitorul Mihai Pricop, simtim aproape
miraculos, ca realitatea obiectiva, imediata dar si
propria noastra realitate este atinsa de Frumos, adica de
echilibru, senzualitate si bucurie.
Mihai Pricop pare să ne avertizeze că admiraţia
frumuseţii este un moment de revelaţie spirituală, dar
că aceasta nu este destulă dacă nu-l modifcă pe om în
plan etico-moral, filosofic, estetic sau religios.
Descoperind frumosul avem şansa de a deveni şi noi
mai frumoşi.
Toata admiratia si consideratia pentru omul care o
viata întreaga a avut grija de sanatatea trupului femeii,
dar în acelasi timp a fost fascinat de frumusetea acestui
trup.
Cartea la care ne referim „Frumuseţea feminină în
pictura renaşterii” ne oferă şana de a ne opri încă odată
la unul din cele mai importante momente din istoria
artei, din istoria picturii în centrul căreia se află Femeia,
ca fiinţă concretă dar şi ca sursă de emoţie, de
senzualitate şi revelaţie estetică.
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jurnal cu scriitori
“Să sapi în lumină până
dai de îngeri.”
Valeriu STANCU
De multă vreme, creatorul Constantin Popa (poet,
dramaturg, prozator, filosof şi actor de renume) îşi
putea socoti împlinit destinul auctorial, căci a publicat
de-a lungul vremii volume de versuri, de teatru,
eseuri şi dizertaţii filosofice (pentru cine nu ştie,
actorul Naţionalului ieşean are şi un doctorat în
filosofie luat, în 2004, la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, cu tema Teatrul absurdului între
revelaţie filosofică şi necesitate estetică). Şi totuşi,
adevărat cartezian, vrea să-şi dovedească fiinţarea şi
prin atît de rara capacitate a cugetării, mai ales pentru
că-şi trăieşte din plin, deşi tîrziu, libertatea de a gîndi.
Cred că marea izbîndă a cărţii sale de maxime constă
în faptul că autorul a reuşit să-şi ridice propriile
gînduri, observaţii, cugetări, din realitatea pe care o
trăieşte, din cotidianul fad şi arhicunoscut al propriei
existenţe, la nivelul unor adevăruri etern şi universal
valabile, din care orice doritor (cititor) să-şi poată
sorbi măcar o picătură de înţelepciune care să i se
potrivească. Evident, cugetările oricui sunt tributare
epocii în care sunt create, moralei şi moravurilor
acesteia, dar şi sufletului autorului, sensibilităţii şi
inteligenţei sale. Şi, poate mai mult decît
sensibilitatea, în cazul cugetărilor, raţiunea, vigoarea,
metoda, mobilitatea gîndirii, spiritul viu, spiritul de
sinteză şi spiritul de observaţie se încuibă în
laconismul exprimării aforistice. Nu degeaba se
afirmă că mai degrabă scrii un roman decît un
aforism! Truismul, platitudinea, prolixitatea sunt
duşmanii „naturali” ai maximelor şi, din fericire,
aceşti duşmani implacabili nu şi-au aflat sălaş în
paginile oferite de Constantin Popa tiparului. Dacă
scrisul e un duel între autor şi cuvînt, în insolitul duel
romancierul e un lăncier strivit de armură, scut şi
arme, iar cugetătorul e un spadasin, un floretist chiar,
un duelgiu gata oricînd să se ia la harţă pentru
triumful adevărurilor sale. Poate de aceea, uneori,
preceptele poetului sunt definiţii pure : „Vulcanii –
elanul adâncurilor spre înălţime.”; „Dunele – dorul
nisipurilor de a fi valuri.”; „Noaptea – o lumină
bolnavă de întuneric.”; „Roua – lacrima nopţii” etc.
Fără a fi grupate pe teme, aforismele curg unul din
altul cu naturaleţe, ca undele unui izvor ce scînteiază
atunci cînd pietrele întîlnite în cale le zbuciumă.
Temele cărţii sunt cele predilecte pentru cugetători :
viaţa şi moartea („Moartea e un fel de a pleca: dar
şi un fel de a ajunge.”; „Până la urmă avem chipul
întâmplărilor prin care am trecut.”
„Singurătatea trebuie să o meriţi.”; „Moartea – o
reparaţie totală a greşelii de a ne fi născut.”),
Dumnezeu şi relaţia cu Divinitatea („Dumnezeu
are chipul disperărilor şi speranţelor noastre.”;
„Dumnezeu s-a împărţit în tot ce există, aceasta fiind
chiar însăşi condiţia lui de a fi întreg.”; „Căutându-l
pe Dumnezeu, omul se găseşte pe sine.”; „Pe
Dumnezeu nu trebuie să-l găseşti. E destul să-l
cauţi.”; „Da, aşa este: suntem nesfârşitele chipuri ale
unui suflet universal numit Dumnezeu.”; „Când cred
cu putere în Dumnezeu, abisul îmi pare un cer cu
stele.”),
creaţia („Poezia este un cântec ce-şi caută
instrumentul din care a plecat.”; „Poetul e tragic
pentru că-şi simte mai aproape sfârşitul decât
începutul.”; „Muzica – respiraţia lui Dumnezeu.”
„Ca să fie înaltă, poezia trebuie să aibă
adâncime.”; „Fiecare mişcare a unui balerin este un
dialog cu spaţiul.”; „Să fie oare poezia Raiul
cuvintelor... sau iadul?”; „Muzica ne transmite o stare
a sunetelor, aşa cum foşnetul ne transmite o stare a
frunzelor.”),
iubirea („Ţi-am dat atât de mult, iubito, încât nu
mai am cu ce te iubi.”; „Când iubita te părăseşte, ai
pierdut ceea ce, de fapt, nu aveai.”; „Iubirea este
drumul cel mai scurt spre iubire.”; „Tu ai fost
labirintul în care, de bună voie, m-am rătăcit.”; „Am
obosit tăcând atâtea câte aş fi vrut să-ţi spun.”),
trecerea şi devenirea („O dată cu floarea vârstei,
creşte şi iarba morţii.”; „Toată vara, frunzele învaţă
cum să fie toamnă.”; „Nu suntem decât exact ceea ce
am fost şi vom deveni exact ceea ce suntem.”;
„Bolnavi de trecere, eu şi clipa, ucigându-ne
reciproc.”; „Nu ştim niciodată dacă murind
continuăm să trăim sau dacă trăind continuăm să
murim.”),
timpul („Timpul – un corp bolnav de virusul
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trecerii.”; „Timpul – o punte între muzica stelelor şi
liniştea morţii.”; „Să nu arunci niciodată un ceas la
gunoi: poate că mai are ceva timp în el.”; „Eu am
văzut timpul: semăna perfect cu chipul meu.”;
„Fiecare secundă care trece pe sub acele orologiului e
un timp decapitat.”; „Clipele – un complot împotriva
timpului.”),
trăirile („Iubirea şi moartea – două surori gemene
– amândouă te fac să uiţi de tine.”; „Cuvintele
rugăciunii trebuie să fie atât de tensionate, atât de
adevărate, încât să poate fi atinse cu mâna.”; „Salcia
plângătoare creşte pe malul apei, ca să aibă în ce să-şi
admire tristeţea.”; „Când urc cărarea spre mănăstire, e
ca şi cum mi-aş spune rugăciunea cu pasul.”; „Când
mă simt lovit de atâta prezent, mă furişez pe străzi
mărunte şi-mi caut umbra pe vechile ziduri.”; „cine se
teme de înălţimi nu va avea parte de ele.”),
succesiunea anotimpurilor („Primăvara, sălciile
plângătoare râd.”; „Primăvara nu e decât iarba visată
de pământ toată iarna.”; „În primăvară, am trăit atât
de intens toamna ce avea să vină, încât în sufletul meu
căzuseră de mult toate frunzele.”; „toamna, cînd cade
o frunză îmi vine să scriu o poezie; cînd cad mai
multe, îmi vine să le mătur.”),
ars poetica („Dacă poezia este puternică prin
metaforă, poate fi şi slabă din aceeaşi pricină”; „Noroc
că lebăda nu-şi cântă ultimul cântec o singură dată.”;
„Scriitorul îşi face, încă din viaţă, din paginile cărţilor,
propriul mormânt.”; „Cerul, fără zborul păsării, este
un spaţiu alienat.”; „Căderea frunzelor – un fel de
pomană a toamnei la care se lăcomesc poeţii.”,
„Marile legi se scriu cu puţine cuvinte.”; „De cînd

cuvintel
e au o viaţă de cîine, am învăţat să scriu ca un om.”).
În fond, aforismul este găsirea cuvîntului „ce
exprimă adevărul”. De aceea e normal ca un poet, în
ciuda relaţiei privilegiate cu metafora şi cu sugestia,
să se exprime şi prin laconismul, prin adevărul
aforismului. Exprimarea lui Constantin Popa nu e
doar sentenţioasă şi concisă. Este şi poetică. Multe din
aforismele sale sunt atît de plastice, de persuasive, de
ispititoare, încît pot fi socotite adevărate poeme întrun vers sau fragmente de poeme iniţiatice. Pentru că
şi în adevăr trebuie să fii iniţiat, spre a alege grîul de
neghină : să înţelegi tîlcul parabolelor, mesajul
pildelor, simbolurile paremiologice ale înţelepciunii.
Şi îndemnurile propriului suflet! Motiv pentru care aş
îndrăzni să afirm că inspiratul scriitor oferă cititorilor
lui o noutate : aforismul poetic! Scurtele sale sentinţe
sunt adevărate poeme în proză. Alcătuite din secvenţe
simple, dar atotcuprinzătoare, ele pun preţ mai ales
pe simbol, pe capacitatea de generalizare a acestuia.
Iată doar cîteva exemple : „Niciodată n-am ştiut dacă
frunzele moarte cad din copac sau din sufletul meu.”;
„Bobocii ar rămâne aşa, dacă nu s-ar aduna în ei atâta
suferinţă a înfloririi.”; „Adevăratele minuni : să
eliberezi statuia din piatră : să sapi în lumină până dai
de îngeri.”; „Eşti cu adevărat singur când n-auzi, când
nu simţi cum din inima lui Dumnezeu curge
veşnicia.”; „Rugăciunea şi sărutul – două gesturi care
nu se fac decât cu ochii închişi – să nu ni se vadă
lacrima.”; „Căderea lor, toamna, e atât de vie, încât de
pe ramuri cad, se pare, nişte fiinţe sub formă de
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frunză.”; „Păsările se înalţă doar pentru a însămânţa
cerul cu zbor.”; „Când rupi o floare, aerul care o
înconjoară îmbătrâneşte pe loc.”; „Şi, după ani, când
te-am văzut, iubito, miroseai a frunză căzătoare.”;
„Când valurile rămân suspendate între apă şi cer
înseamnă că marea şi-a pierdut memoria.”
Ca să ajungi să te pronunţi asupra defectelor,
năravurilor, viciilor firii omeneşti, trebuie să le
cunoşti, să te fi lovit de ele. Or, asta nu se poate
întîmpla la vîrsta fragedă a elanurilor, a generozităţii,
a dăruirii, cînd sufletul e cotropit de poezie.
Renunţări, dezamăgiri, decepţii, pierderi trebuie să-ţi
împovăreze sufletul de-a lungul vremii ca să ajungi să
exprimi adevăruri incomode, ca să ajungi să scrii :
„Oamenii îţi iartă eşecurile, nu însă şi succesele.”;
„Cel mai lung şi mai greu drum a fost acela de la
mine spre mine.”; „Spune-mi orice, numai adevărul
nu. Şi te voi iubi. Sincer.”; „Dacă Dumnezeu poate să
mă ajute, atunci cel mai bine o face apărându-mă de
mine.”; „Solidaritate – a-ţi lua partea ta din
singurătatea celorlalţi.”; „Nu căile Domnului sunt
întortocheate, ci ale omului.”; „Să-i mulţumeşti celui
ce i-ai făcut un bine.”.
După cum s-a putut constata şi din exemplele
alese pînă acum, nu de puţine ori sentinţele lui
Constantin Popa sunt ale unui om ajuns la vîrsta cînd
iluziile, speranţele, visele fac loc, dacă nu dezabuzării,
cel puţin scepticismului; patima e înlocuită de
reflecţie, ardenţa, de experienţă, acţiunea se
subordonează mai mult creierului, decît inimii.
Gîndirea matură, chibzuinţa, experienţa existenţială
sunt surse ale trăirilor adunate-n carte. Autorul
dovedeşte încă o dată (mai era oare nevoie?!) că o
culegere de aforisme e mai migălită, mai cizelată decît
un volum de versuri. Poezia e rodul clipei de
inspiraţie, e ardere de tot, e o stare, te cuprinde dintro dată, arzi în fiinţa ei sau arde-n fiinţa ta. Cugetarea
îţi frămîntă creierul, îţi roade conştiinţa în fel şi chip,
te obsedează vreme îndelungată. Poezia este
fulguranţa unei trăiri înzidite-n clipă, un scurtcircuit
sufletesc din care se nasc imagini. Aforismul e rodul
elaborat în timp al meditaţiei. Un aforism presupune
conciziune, observaţie, gîndire. Dar, asemenea
poeziei, şi talent. Cam multe condiţii de îndeplinit
pentru o scriere de un rînd sau două! Probabil din
această cauză atît de puţini sunt scriitorii care
îndrăznesc să se aventureze pe nisipurile mişcătoare
ale unui domeniu peste care împărăţesc strălucirea
spiritului şi laconismul rostirii! Simbioza dintre trăire
şi meditaţie se înveşniceşte între copertele acestei cărţi
de cugetări poetice, Aforisme. O carte ce s-a scris în
timp. Autorul ei a ştiut să o aşeze în vieţuire şi, mai
ales, în durată. Nu ştiu dacă autorul Costantin Popa a
mai publicat cugetări pînă acum, dar am avut
privilegiul de a citi cîteva din volumele de versuri ale
sale şi am găsit în ele, in nuce, liniile de forţă pe care se
va structura mai tîrziu gîndirea sa aforistică. Nu
intenţionez să fac o paralelă între poezia şi aforistica
lui Constantin Popa, deşi sunt convins că rezultatul
unui astfel de demers ar fi un interesant studiu, ce ar
revela nebănuite aspecte ale creaţiei sale. Mă voi
limita doar la afirmaţia că multe din poemele
creatorului conţin versuri ce pot fi considerate
adevărate maxime şi sentinţe.
Adevăr, spirit (de sinteză şi de observaţie),
laconism, un rafinat simţ al paradoxului (pe care
autorul îl dovedeşte cu prisosinţă : „Viaţa este doar
răgazul în care înveţi cum să mori.”; „Nu meritam să
te iubesc atât de mult.”; „Singurătatea e o
binecuvântată boală care se ia prin contactul cu
mulţimea.”; „A-ţi respecta propria libertate este o
mare povară.”; „Întunericul – anotimpul în care se
coace lumina.”; „Dacă cel care sunt, nu sunt, atunci
cum poate face iluzia umbră?”; „Un val fără ţărm este
mai rătăcit decât un ţărm fără val.”; „Dacă drumul are
o memorie a paşilor, şi tălpile au o memorie a
drumului.”; „Amurgul – un cuvânt jumătate zi,
jumătate noapte.”) şi, mai ales, har. Reţeta pare
simplă, înscrierea ei în realitatea scriiturii e
anevoioasă. Şi doar scriitura face diferenţa între
chemaţi şi aleşi. Cu volumul său de Aforisme,
Constantin Popa a dovedit încă o dată că face parte
din a doua categorie.
Şi înainte de a încheia, să ne amintim ce spunea
filosoful francez Blaise Pascal în panseurile sale :
„Toutes les bonnes maximes sont dans le monde; on
ne manque qu'à les appliquer.” („Toate preceptele
bune există în lume; nu lipseşte decît să le aplicăm.”).
Aşadar, citiţi maximele lui Constantin Popa şi
încercaţi să le aplicaţi în propria existenţă. Veţi fi mai
buni, mai frumoşi, mai umani!
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jurnal cu scriitori
condurul cenuşăresei
O viaţă de om aşa cum este
Emilian MARCU
Emilia Pavel, omul de lângă noi, omul pe care îl
vedeam până mai de curând, pe străzile oraşului, mai
puţin, dar prin câte-un sat uitat de lume dar nu şi de
ea, mai adesea, acolo unde nici că puteai să te gândeşti,
a adunat, cu multă pricepere, dar şi foarte multă
pasiune, stampe din satul românesc patriarhal şi le-a
clădit sub formă de muzeu. A adunat obiecte care unor
neavizaţi ar fi părut total inutile şi numai bune de
aruncat sau în cel mai fericit caz de pus pe foc. Dar ea,
această femeie cât o mănuşă, le-a adunat, le-a înnobilat
şi le-a repus în circuitul public redându-le adevărata
valoare.
În cei peste 60 de ani de când a devenit o
autoritale în acest domeniu, Emilia Pavel a adus în
patrimoniul naţional mii şi mi de obiecte, care de care
mai frumoase, dar toate valoroase şi toate de nepreţuit,
aşa cum de nepreţuit este însuşi satul nostru cel de
toate zilele, satul care din nefericire începe să fie tot
mai mic, tot mai retras în propria lui existenţă, tinzând
chiar să dispară dacă nu ar exista oameni cu asemenea
dăruire. „Nici o altă formă a culturii populare nu este
atât de complexă, diversificată,vie, autentică în
dinamizarea lumii văzutelor şi nevăzutelor, ca masca
populară, constituită din grupuri profesionale sau în
alaiuri nesfârşite, de totalitate cosmică”. Am citat din
prefaţa semnată de prof. univ. Petru Ursache, o
personalitate de excepţie în folcloristică şi estetică,
prefaţă care însoţeşte monumentala lucrare semnată de
Emilia Pavel, Masca-univers antropologic, lucrare
editată de una dintre cele mai prestigioase edituri
ieşene, şi am numit-o aici editura Princeps Edit, editură
condusă de poetul Daniel Corbu. Lumea misterioasă a
măştilor populare, de la noi şi de aiurea, a constituit o
preocupare specială a cercetătorului român Emilia
Pavel, personalitate marcantă în acest domeniu, cea
care asemenea altor antropologi, folclorişti şi filosofi, a
ştiut să decodifice şi să interpreteze ştiinţific, masca,
chipul pe care şi l-a asumat în timp omenirea.
Componenta ludică a umanităţii a fost reliefată de
măştile şi dansurile populare, de-a lungul timpului, şi
de aceea a constituit forma de exprimare cea mai
diversă şi mai atractivă. Dorind să-şi exprime,
împlinirile dar şi neîmplinirile, atitudinea faţă de unii
membri ai societăţii, omul-creator, a ridicat la rang de
artă acest gen de manifestare, de unde şi marea
complexitate de exprimări. Dansurile cu măşti ale
alaiurilor ritualice, de cele mai multe ori, ale trupelor
de mascaţi şi ale altor forme de manifestare artistică au
constituit punctul de atracţie al multor cercetători în
domeniu de la noi din ţară. Emilia Pavel a continuat cu
mult succes ceea ce au făcut înaintaşii Domniei sale în
acest domeniu: Dimitrie Cantemir, Simion FloreaMarian, Petru Caraman, Romulus Vulcănescu, Marcela
Focşa, Iordan Datcu, etc. Cartea Masca-univers
antropologic semnată de Emilia Pavel, apărută în anul
2011, pune în valoare lucrări publicate de autoare încă
din anul 1971, lucrări despre spaţiul moldovenesc
cuprins între localităţile Paşcani,-Tg. Neamţ-HîrlăuAndrieşeni-Negreşti, pe care le îmbunătăţeşte prin noi
contribuţii ştiinţifice şi realizează, ca noutate în
domeniu şi privire compa-ratistică, cu lumea măştilor
afro-amerindiene ca bază a universului antro-pologic
al măşti. „ Se dovedeşte, pe viu, că masca este aceeaşi
pe toată întinderea umanului, pentru că fiecare
grupare etnică a trecut prin experienţe comune privind
fenomenele fundamentale de existenţă şi de viaţă” –
remarcă distinsul prof. univ. Petru Ursache în prefaţa
la această carte, cel care mai spune: „Ce taină poate să
mai prezinte cîntecul cununii, spre exempu, sau chiar
mitul? Pe câtă vreme căluşii despre care tot vorbim
încă de la Dimitrie Cantemir, îndeosebi personajul
acela ciudat, Mutu; sau „dansul bătrânilor” din
Guerrero, o mască de tigru din Oaxaca, una de şef de
trib din Columbia britanică şi multe altele, continuă să
menţină trează cutriozitatea cercetătorilor. Se dau
răspunsuri curajoase în chestiuni complicate de
teologie, de mistică, de teurgie, în vreme ce masca, la
vedere pentru oricine, reuşeşte să-şi tăinuiască
sensurile ascunse”. Aceste sensuri ascunse de lumea
măştilor încearcă să le pună în valoare Emilia Pavel în
lucrarea Masca – univers antropologic, apărută după
„Studii de etnologie românească”, editată tot de Princeps
Edit, în 2006, aceste sensuri pe care le aduce din lumea
lor, a măştilor frumos jucătoare, în lumea secolului
XXI, lume care pare tot mai îndepărtată de ceea ce este
profund şi autentic, de ceea ce reprezintă inima şi
trupul popoarelor, în general, şi pe cele ale poporului
român în mod cu totul special. Dacă nu ar exista

8

oameni asemenea Emiliei Pavel, care să-şi sacrifice
totul pentru această pasiune, poporul român ar fi mult
mai sărac şi poate că ar avea atâta de suferit. Emilia
Pavel este ea însăşi o lume, un univers.

Din Ţara Sfântă
Războiul vesel
G. MOSARI
Într-un articol anterior scriam că activităţile
culturale, artistice se desfăşoară în Israel sub semnul
ameninţărilor cu război împotriva Iranului. Din păcate,
şi acum suntem obligaţi să spunem că aceste
ameninţări au devenit mai grave şi nu ştim ce se va
întîmpla. De aceea ne vom referi la aceste ameninţări
şi, spre deosebire de alte articole, nu vom menţiona
nimic despre cultură sau artă.
L-am urmărit zilele trecute pe Bibi Netaniahu
vorbind despre război. Fără nici o îndoială că în modul
cum pune problema are perfectă dreptate: numai un
atac împotriva instalaţiilor atomice ale Iranului va
împiedica pe acest „duşman al omenirii” să intre în
posesia armei atomice. Dar… Aici însă intervin o
sumedenie de „dar-uri” la care nu se pot da acum
toate răspunsurile. Să le luăm pe rînd:
Netaniahu spună că dacă nu atacăm acum, „mîine”
va fi prea târziu şi că Israelul – singur – poate face
aceasta. E adevărat că singur Israelul poate declanşa
războiul, dar cum se va termina? Bibi Netaniahu are
exemple din istoria armatei: în 1948 ne-au atacat mai
multe state arabe la un loc, dar ostaşii noştri au învins.
“Războiul de şase zile” a dovedit capacitatea noastră,
din conflictul de „Iom Kipur” am ieşit bine… numai că
Bibi Netaniahu uită că, între anii de atunci şi cei de
acum, s-au interpus câteva decenii. Că ţările arabe nu
mai sunt ceea ce au fost şi-s înarmate pînă în dinţi. Că
Iranul este o forţă mondială a petrolului, după care fug
toate ţările şi că niciodată Israelul nu s-a luptat cu
Iranul, o ţară perfidă, cu conducători extremişti
religioşi, fanatici, mincinoşi, care ştiu să vorbească
frumos şi să ameţească o lume întreagă, spre a-şi face
interesele.
Netaniahu povesteşte israelienilor că va fi un
război scurt, fulger, dar nu pomeneşte nimic despre
„faţa rea a monedei”. Asta înseamnă că nu vor fi în
Israel decît cel mult 500 de victime (cum văd
Netaniahu şi Barak) pentru că şi rachetele iraniene ştiu
să ajungă la destinaţie. Pe de altă parte, cine-i
garantează lui Netaniahu că bunii vecini arabi vor sta
cu braţele încrucişate? Ce vor face arabii din Yehuda şi
Şomron, dar mai ales din Gaza? De ce nu gîndim
profund? : de ani de zile, din Gaza, teroriştii ţin sub
teroare sudul Israelului, iar ţara noastră nu poate face
nimic altceva decît să se agite şi să ameninţe. Aceste
avertismente n-au nici o influenţă asupra teroriştilor,
nici măcar măruntă. În aceste condiţii, cînd – de fapt –
suntem anchilozaţi în lupte mai simple, locale, ne-am
trezit deodată mari luptători împotriva Iranului?
Statele Unite ale Americii îşi dau seama fără
îndoială de pericolul iranian. Dar tratează această
temă, împreună cu câteva state europene, cu răbdare,
încearcă soluţii. Oare au interes americanii să-i lase pe
iranieni să-şi facă arme atomice? Categoric, nu! Drept
care declară că vor lua măsuri. Adevărat, acestea pot
interveni în ultima clipă, dar americanii vor acţiona?
Se înţelege că alături de americani, israelienii au altă
şansă. Însă Bibi Netaniahu se grăbeşte. „N-avem timp”
spune el. Şi vrea să atace, el fiind apărat în adăpostul
subteran, antiatomic, în timp ce populaţia va fi la
dispoziţia rachetelor iraniene.
Israelienii, ştim, sunt oameni viteji, dar mult prea
încrezuţi. Această auto-încredere exagerată era să ne
ducă la distrugere în războiul de Iom Kipur. Acum, o
serie de conducători israelieni, pe baza unor succese
mărunte sau chiar mai mari (apărare prin „cupole de
fier”) cred că se pot juca de-a războiul. Ei uită că nu
mai sunt timpurile cînd în nordul ţării se dădeau lupte,
iar la Tel Aviv se făcea plajă. Hei, domnilor, reveniţi cu
picioarele pe pământ! Analizaţi perfect fiecare mişcare
şi toate consecinţele ei.
Situaţia cu Iranul – cît timp va avea o conducere
extremist-religioasă, duşmănoasă Israelului – este
gravă, dar nu trebuie să ne repezim, de asemenea să
nu ne orientăm după politicienii de stînga, care în sens
negativ, încearcă să împiedice un război cu Iranul,
crezînd că vorbele lor despre „pace” vor ajuta. Numai
realismul, obiectiv, exact, poate conduce la soluţia cea
mai bună.
„Războiul vesel” este bun pentru un film comic.
Dar nu şi pentru o existenţă firească, într-o lume în
care întunericul cîştigă teren…
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Poezia naturii la Bunin şi Esenin
George BĂDĂRĂU
Alexandru G. Şerban selectează şi traduce poezii
din creaţia lui Bunin şi Esenin ( poezia naturii ),
propunând cititorilor noi versiuni, pe care le prezintă
sintetic în articole de 9 – 10 pagini. Într-o prefaţă
densă, la obiect, Marina Vraciu se referă la specificul
naturii ruse, la poetizarea întinderii sale, la dezordinea
naturii care pune stăpânire pe ordinea culturii şi face
trimitere la Puşkin, Lermontov, Bunin şi Esenin. I. A.
Bunin este unul dintre cei mai buni poeţi-peisagişti, la
care prezenţa umană este evacuată din natura
ameninţătoare, tulburătoare, stârnind anxietatea, în
timp ce poetul trăieşte singurătatea omului în mijocul
naturii şi singurătatea naturii fără om. În opera lui
Esenin, natura este un element atotcuprinzător, eroul
liric fiind legat de natură congenital, într-o Rusie viu
colorată şi răsunătoare. Fenomenele naturii apar
pictural, în comparaţii zoomorfe şi antropomorfe,
mesteacănul devenind arborele-simbol al Rusiei, între
natură şi civilizaţia „cuceritoare” se stabilesc raporturi
dificile, peisaje fantastice se intersectează cu cele
cosmice.
Atras de sensibilitatea lui Ivan Bunin, Al. G. Şerban
observă natura ca forţă binefăcătoare: bucurie,
înţelepciune, frumuseţe, receptarea integralităţii
Lumii, culori, tăceri, parfumuri ale nopţii, dragostea
pentru pământurile natale. Natura în opera lui Bunin
nu este una artificială, inventată, ci unica autentică,
reală, multicoloră, cu stoluri de păsări, stepă adâncă şi
pustie. În creaţia sa, poetul exprimă sentimente şi trăiri
profunde, melancolia, sentimentul apropierii morţii (
Dimineaţa nu vine încă ), nostalgia, regretul ( Singurătate
), toamna şi iarna devin simboluri ale pierderii iubirii.
În Ultimul bondar, tristeţea reprezintă o stare
apăsătoare, permanentă, iar mica vietate este purtată
de colo-colo de vântul solitar, zumzetul semnifică
fericirea supremă, zborul înseamnă ascensiune către
planul superior, cosmic. Seară aduce în prim-plan
elementele naturale care asigură fericirea: grădina,
cerul curat, ţinutul alb, norişorul lucitor, exprimate de
caracterul pictural al limbajului.
Poezia de început a lui Esenin aminteşte prin
limbaj, structură, stare de spirit de poezie populară şi
Alexandru G. Şerban evidenţiază lumea de basm a
copilăriei, munca, sărbătoarea, credinţa, tabloul casei,
curtea părintească, modul de viaţă patriarhal, cu
mulţimea de sunete, zgomote, culori specifice. O
poezie interesantă este În bojdeucă.
Îndrăgostit de câmpii şi păduri, Esenin şi-a
apropiat natura, care cuprinde alte elemente: Soarele,
Cerul, Luna, Stelele, Apusul, Furtuni, Crânguri.
Traducătorul constată că în poezia lui Esenin, culorile
par a fi preluate din iconografia ortodoxă rusească:
albastrul, zmeuriul, auriul. Într-un spaţiu existenţial
obişnuit: râul, câmpia, satul, curtea, casa, copacii devin
animale domestice ori sălbatice: boii ascultă cornul
păstorului căzuţi pe gânduri, vaca scarmănă tristeţea
din paie. Multe elemente pot fi extrase din Cântec
despre un câine . Îndrăgind satul tradiţional, Esenin îşi
va da seama de devastarea, de pustiirea Rusiei albastre ,
îşi va exprima ura împotriva cailor de fier, împotriva
oraşului.
În articolul său despre Esenin, Alexandru G. Şerban
reliefează natura ca un organism unic, un întreg
univers, cu stepa rusească şi cu mesteacănul care
reprezintă un simbol al naţiunii, al rusului puternic,
aspru, ascunzându-şi sensibilitatea în cântece
melancolice. Coaja mesteacănului aminteşte de
puritatea zăpezilor din stepa rusească şi alină sufletele
oamenilor.
În poezia Mesteacănul ( sensibilitate, blândeţe ),
copacul pare un axis mundi între Cer şi Pământ,
tinzând spre absolut, în vreme ce sufletul poetic se
contopeşte cu spiritul naturii. În creaţia Pe fereastră –
Luna, motivul poetic al lunii sugerează un spaţiu intim;
în Negrăită albăstrime, fragilă apare obsesia morţii,
tonalitatea funebră, unde „albăstrimea” este simbolul
infinitului, al lumii perfecte, al speranţelor eului liric.
Doar Natura îşi păstrează frumuseţea suavă
„lăcaşul pădurii domoale”; clopoţelul oferă o sugestie
auditivă a vieţii, destinul este monoton, apăsător,
ameninţând spiritul pur al creatorului. În final,
Alexandru G. Şerban subliniază: Esenin nu este numai
utimul poet al satului rusesc, ci şi poetul satului cosmic...
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jurnal cu scriitori
braţe încrucişate (V)
Victorie plătită din banii noştri
Adi CRISTI
Să vorbim despre o nouă decizie a CEDO. Despre
o acţiune a unui coleg de-al nostru din presă care a
reuşit să învingă inerţiile statului român, dar mai ales
a reuşit să învingă mentalităţile comuniste ale
sistemului. Astfel de victorii, trebuie să sesizăm acest
amănunt, încă nu se pot obţine pe teren propriu. Încă
mai sunt necesare drumurile la Bruxelles, solicitarea
competenţelor Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Nu de puţine ori s-a spus că mai avem nevoie de
zeci de ani buni pentru a racorda la schimbările
evidente, post-revoluţionare, o mentalitate pe măsură.
Încă mai suntem restanţi la această acordare a
lungimilor de undă, astfel încît efectele acţiunilor
noastre să fie în concordanţă cu bunele intenţii care ne
încearcă de mai bine de 22 de ani.
Mentalitatea comunistă, aceea de a interpreta legea
în sensul păstrării privilegiilor, pe care cei aflaţi la
putere cred că sunt îndreptăţiţi să le împartă sub
formă de dreptate, sub forma feliilor de pîine, după
cum le dictează interesele, încă mai este o forţă în
România zilelor noastre. Sistemul a rămas atît de
anchilozat, încît nici o încercare de redresare, de
recompunere după modelele viabile europene, nu a
fost sortită izbînzii, de fiecare dată înregistrîndu-se
mari eşecuri ale justiţiei, pe care doar curţile europene
au reuşit să le îndrepte.
O astfel de situaţie s-a întâmplat şi în cazul
jurnalistului Petru Frăsilă, unul din pionierii presei
post-decembriste, fondatorul posturilor de televiziune
TELEM Iaşi, TELEM Piatra Neamţ şi al postului de
televiziune regional Prima TV Iaşi.
După o crasă ingerinţă a politicului în destinele
unei instituţii de presă, în plin avînt democratic, la
Piatra Neamţ, cum de altfel în întreaga ţară, amprenta
omului politic aflat vremelnic la putere s-a dovedit a
fi o veritabilă ghilotină ce a retezat un demers
jurnalistic depus în slujba cetăţeanului.
Ceea ce încă nu se ştie sau, mai precis, nu se
doreşte să se ştie, ţine de rolul pe care îl are presa în
societate. De fiecare dată ea apare pe masa
guvernanţilor, a celor care gestionează puterea în
numele poporului, sub forma celui mai periculos
duşman, gata oricînd să provoace căderi de guverne
sau demascări de mari corupţi.
Paradoxal, presa niciodată nu a făcut casă bună cu
Puterea, chiar şi numai pentru simplul fapt că în „fişa
postului” ei este prevăzută exact această acţiune de a
demasca orice fapt de încălcare a legii, cu precădere
din partea celor care trăiesc din banii publici. Atunci
când presa îşi face treaba, atunci apar reacţii violente
din partea puterii, astfel încît profesia de jurnalist în
România continuă să fie percepută de comunitate ca o
meserie extrem de periculoasă, de riscantă. Expusă tot
timpul reacţiilor violente ale unor demnitari, oameni
politici, „prinşi cu mîna în borcanul cu miere”.
Violenţa a mers în cazul lui Petru Frăsilă până la a i se
„fura” postul de televiziune de la Piatra Neamţ,
colegul nostru devenind „primul ziarist interzis” din
România post-decembristă. Împiedicarea acestuia de
a-şi profesa meseria a fost pur şi simplu trecută cu
vederea de Justiţia din România, fiind considerată o
pagubă colaterală a unor prejudicii inventate de cei
care s-au trezit descoperiţi de mass media în mijlocul
matrapazlîcurilor lor, înscrise în fireasca baroniadă
locală, unde forţa legii a fost pusă să le prăşească
grădinile propriilor interese.
Petru Frăsilă a fost unul dintre acei oameni care nu
s-au recunoscut învinşi, chiar şi atunci când o hotărâre
definitivă şi irevocabilă a Justiţiei române ar fi trebuit
să-l facă să ridice din umeri şi să se supună ei.
Au urmat plângerea la CEDO şi aşteptarea lungă
de a-i fi judecată petiţia, pentru ca în aceste zile de
mai să primească răspunsul definitiv prin care i se
recunoaşte dreptatea pe care sistemul încă anchilozat
al României nu i-a putut-o recunoaşte. Statul român
trebuie să-i plătească despăgubiri în valoare de 18.000
de euro plus 5500 de euro cheltuieli de judecată, sume
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ce sunt indexate până la data plăţii efective.
O victorie care, la urma urmei, ne costă tot pe noi,
cetăţenii români, atîta timp cît „statul suntem noi”
atunci cînd vine vorba de a plăti oalele sparte de alţii,
plătiţi tot din banii noştri. Ori suntem fraieri, ori
suntem luaţi de fraieri, ori cei care ajung la putere sunt
pur şi simplu devoraţi de sistem. Cîştigul lui Petru
Frăsilă la CEDO este un semnal care ne confirmă
faptul că, de cînd am intrat în Uniunea Europeană, nu
mai suntem singuri!

Manuscrisul
de la Înviere
Horia ZILIERU

CREPUSCUL
Migrează sufletul şi trupul cere
cenuşa vatra mila clandestină
iar tâmpla tremură temuta tină
teroarea tandră. Singuri la galere
încredinţăm oglinzii austere
fragmente din capela ta sixtină,
visată Karma. Ultima ondină
o noapte eşti şi mări aurifere
înoţi invers spre sacra subterană
prin texte fumigene şi păgâne:
organ oral hu-bu-hu-hu. Rămâne
singurătatea-n pielea animală.
Întunecata lacrimă ne spală
la ghetsimani nespovedita rană.

Ghinioanele finanţării Anului
Caragiale
Ionel BOSTAN
Dacă ne gîndim la Caragiale, şi viaţa din jurul
nostru ne oferă, slavă Domnului, nenumărate motive so facem, anul acesta avem „la pachet” două momente
aparte: celebrarea a 160 de ani de la naşterea marelui
dramaturg (30 ianuarie) şi marcarea centenarului morţii
– 30 iunie. În mod neoficial, se vorbeşte chiar de un an
„Caragiale”. Spunem asta pentru că de-adevăratelea
„oficial” a fost declarat doar anul 2002, cînd s-a emis o
Hotărîre de Guvern specială, cu prilejul împlinirii a 150
de ani de la naşterea scriitorului. Atunci, odată luată
problema în mîna Guvernului, sau mai bine zis a unui
comitet de coordonare – din care făceau parte 23 de
personalităţi din zona administraţiei publice centrale şi
locale, a uniunilor naţionale de creaţie şi a Academiei –
toate cheltuielile necesare pentru organizarea acţiunilor
şi manifestărilor au fost suportate din bugetul
Ministerului Culturii. Astfel s-a reuşit punerea în scenă
a (aproape) întregii creaţii dramatice a scriitorului,
reeditarea operei complete în formă de carte electronică,
editarea în limba franceză a unor piese ale sale, crearea
unui site pe Internet şi a unui CD-ROM etc. În schimb,
azi, după un deceniu, poate din motive de criză globală
sau altele doar închipuite, nu am mai reuşit mare lucru.
Ici şi colo cîte un eveniment care ni-l aduce în atenţie pe
Geniul de la Haimanale, dar se vede din avion lipsa de
implicare a autorităţilor centrale. Lăsînd în plata
Domnului factorii guvernamentali, observăm că nici
UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură) nu l-a inclus pe „Moliere al
românilor” pe lista personalităţilor sărbătorite în 2012.
Nedumerirea noastră e că, deşi Comisia Naţională a
României pentru UNESCO a „aplicat” la timp, rezoluţia
primită a fost „proiect respins”. Explicaţia: nu s-a
îndeplinit procedura de selecţie. Trebuie să
recunoaştem, ratarea centenarului internaţional
Caragiale înseamnă şi o slăbire a ofensivei culturale
româneşti în străinătate, care, din motive
binecunoscute, ne este mai necesară azi chiar decît aerul
şi apa. Dar pentru că am amintit de „exigenţele”
UNESCO, să spunem că ghinionul nu ne-a înconjurat
total nici în urmă cu zece ani. Proiectul „Cea de-a 150-a
aniversare de la naşterea scriitorului şi dramaturgului I.
L. Caragiale”, finanţat cu 11.669 USD, prin intermediul
Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO (CNRUNESCO), a fost considerat complet în neregulă după
ani buni de la finalizarea acestuia. Conform raportului
de audit al misiunii UNESCO, această sumă,
considerată neeligibilă, trebuie numaidecît şi
recuperată. S-a ajuns pînă acolo, încît au fost sistate de
UNESCO toate alocările de fonduri prin programele de

Mai 2012

participare (PP) la care poate aplica România,
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
(MECTS) fiind încunoştinţat în scris, în mod repetat,
despre aceasta. În prezent, deblocarea situaţiei
presupune plata necondiţionată a debitului amintit. În
consecinţă, Executivul s-a văzut nevoit să adopte o
hotărîre prin care să aprobe suportarea respectivei
sume din creditele bugetare ale MECTS aprobate
pentru anul 2012. Pe deasupra, aşa cum rezultă din
proiectul respectivei hotărîri, CNR-UNESCO trebuie să
întreprindă „toate măsurile legale pentru recuperarea
sumei”, iniţiind acţiuni judecătoreşti pentru încasarea
contravalorii prejudiciului de la cei responsabili. Într-un
fel, înţelegerea cadrului birocratic face ca lucrurile să
devină explicabile. Legătura României cu UNESCO se
asigură exclusiv prin intermediul CNR-UNESCO, care
este o instituţie publică în subordinea MECTS. Aceasta
derulează proiecte şi programe în domeniile UNESCO,
avînd ca finanţare bugetul de stat (prin bugetul
MECTS), dar beneficiază şi de bugetare directă de către
UNESCO, prin intermediul PP. Acelaşi cadru birocratic
este cel care permite fiecărui stat membru al UNESCO
să solicite organizaţiei finanţare pentru un anumit
număr de proiecte pe an, responsabilitatea derulării
activităţilor care fac obiectul finanţării de către
UNESCO, revenind solicitantului. Şi aceasta atît sub
aspectul respectării calendarului de desfăşurare, cît şi al
regimului decontării cheltuielilor. N-am putea să
încheiem, fără să adăugăm că rigorile cu care se
operează aici au făcut ca şi alte proiecte de mare
rezonanţă să pice cu succes. Între acestea, „Aniversarea
a 100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu, pionier al
aviaţiei mondiale (1882-1913)”, „Aniversarea a 150 de
ani de la naşterea lui Ioan Cantacuzino, om de ştiinţă şi
filosof (1863-1934)” ori „Aniversarea a 100 de ani de la
naşterea Mariei Tănase, cîntăreaţă (1913-1963)”. Ca o
consolare, Romfilatelia introduce în circulaţie o
emisiune de mărci poştale dedicată evenimentului
«2012 – Anul „Caragiale“», alcătuită dintr-un singur
timbru, cu valoarea nominală de 5 lei, care prezintă
portretul foto al marelui maestru.
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jurnal cu scriitori
Cărţi de top
Minoic. Un alfabet secret al
inteligenţei
Emanuela ILIE
Am spus-o şi altădată:
îmi plac în mod deosebit
cărţile etajate intenţional şi
în consecinţă abil
stratificate. Altfel spus,
cărţile care se construiesc în
aşa fel încât să placă unui
public cât mai larg. Sigur
că, având o bogată
experienţă editorială,
reflectată până acum în
numeroase cărţi de autor –
volumele de studii şi eseuri
pe diferite teme de istorie
culturală Modernitatea
ultimă (1998), Semizei şi
rentieri. Despre imaginarul
burgheziei moderne (2001),
Inamicul impersonal (2001), Mihai Eminescu.
Imaginarul spa?iului privat. Imaginarul spa?iului public
(2004), Revoluţia radială. O critică a conceptului de
,,postmodernism” dinspre înţelegerea plurală şi deschisă
a culturii burgheze (2008); volumele de poeme Efebia
(1994), Spălându-mi ciorapii (1994), Deadeva (1998),
Odă liberei întreprinderi (2009); în sfârşit, romanele
Balamuc sau pionierii spaţiului (1994), Teză de doctorat
(2007) şi Euromorphotikon (2010, în versuri!) – scriitorul
Caius Dobrescu a dovedit că ştie să jongleze cu formule
tematice şi discursive care să atragă cât mai multe
categorii de cititori.
Nu altfel procedează în cel mai nou roman al său,
Minoic (Editura Polirom, Iaşi, 2011). Un volum cu totul
impresionant (şi nu mă refer, fireşte, la lungimea ce
depăşeşte 700 de pagini), greu etichetabil, în ciuda
indicaţiei peritextuale – thriller. Cititorii care îl vor citi în
această cheie vor putea găsi însă numeroase motive de
satisfacţie în trama ce pare a respecta cu sfinţenie
convenţiile genului. Protagonistul, Nicu Stoica, poet
ratat (sau cel puţin ignorat), devenit redactor la revista
„Minunata lume a animalelor”, aterizează în oraşul
american Shebango cu o bursă facilitată de fostul său
coleg de facultate şi prieten apropiat Dinu Dima,
devenit, dintr-un fugar din România comunistă, cel mai
cunoscut discipol al regretatului Tidid Diomed Caraiani
şi custode al Fondului Memorial Caraiani. Spre surpriza
cititorului – care, după câteva pagini înţesate de impresii
privitoare la şocurile de tot felul (de la cel fiziologic la
cel cultural) experimentate de român în SUA, poate să
jure cu mâna pe inimă că Minoic este o etnoficţiune
centrată pe ideea marginalităţii Celuilalt – romanul
trimite, imediat, spre alte piste narative şi alţi centri de
interes auctorial. Dinu, prietenul „vechi ca un vin de
rasă”, nu numai că este de negăsit, ci îi şi trimite o serie
întreagă de indicii din ce în ce mai greu de descifrat
pentru bietul Nicu, incapabil a se descurca în jungla
oraşului şi a birocraţiei americane, şi pe deasupra ars de
dorul soţiei şi al celor doi copii. Indiciile primite în
alfabetul secret Minoic, inventat în glumă, demult, de
prietenii acum despărţiţi, îl introduc pe Nicu într-un
păienjeniş halucinant de fapte, transformate fără veste în
filări, crime „banale” în agresivitate ori savante în
diabolica lor ingeniozitate, comploturi politice
„cuminţi” sau, în sfârşit, intrigi (justificate istoric şi
pigmentate ezoteric) dintre cele mai rafinate. Puse la
cale de personaje dintre cele mai ciudate, fie exclusiv
prin statutul socio-profesional, profilul psihologic ori
preocupările sumbre, fie inclusiv prin trecutul apăsător:
chiar şi o parte a inocenţilor se dovedesc, finalmente,
securişti, KGB-işti sau membri ai CIA, alţii practică
diferite ritualuri de magie, când nu se delectează cu vicii
ruşinoase, recte, cu „turpitudini delicioase”, prin urmare
aproape toţi trăiesc fascinaţia travestiului, a măştii şi a
altor forme de camuflare identitară. Ceea ce cu siguranţă
va stârni interesul unui altfel de cititor, mai degrabă
interesat de temele identitare şi existenţiale decât de cele
specifice policier-ului…
Cum orice tentativă de sintetizare a evenimentelor,
ca şi orice încercare de încadrare tipologică, justificare şi
cu atât mai puţin descifrare a complicatelor psihologii
ale personajelor din prim-plan sau de fundal mi se pare
şi extrem de dificilă, şi ineficientă în ordinea de
profunzime a acestei ficţiuni arborescente, mă limitez să
observ că, pe nesimţite (aşadar cu ingeniozitate!),
scriitorul prinde în nodurile ei şi o serie ce pare
nesfârşită de topoï din varii surse şi cu varii
funcţionalităţi narative. Rezultatul e o pânză imbricată,
doldora de trimiteri directe ori aluzive la opere de artă,
cărţi şi principii, mituri şi simboluri culturale, de la arta
rupestră la gravurile lui Théodore Géricault ori la Nudul
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coborând o scară al lui Marcel Duchamp, de la romanul
antic la meta-thriller-urile lui Umberto Eco, de la
pitagorism la concepţiile lui Monciu Sudinski sau Ioan
Petru Culianu, de la Hiperboreeni la Golem şi monştrii
lui Arcimboldo, în fine, de la hieroglifele cretane la însemnele spectrale. Mare parte dintre ele sunt însoţite de
comentarii inteligente, ce transformă reţeaua de
referinţe într-o eboşă de istorie a culturii nu doar
moderne (deşi istoria de fond, ce debutează într-o
metropolă americană de început de secol XXI, se
întoarce în timp doar până în spaţiul interbelic
românesc).
Cartea merită cu siguranţă citită şi pentru substanţialul
intertext livresc, artistic şi filosofic, într-un cuvânt,
Cultural. Cu atât mai mult cu cât acesta nu sufocă
ficţiunea propriu-zisă, ci doar îi adânceşte din sensuri.
Pluralul nu e deloc întâmplător. Indiferent de planul
narativ pe care îl urmăreşte mai asiduu, chiar şi unui
cititor nefamiliarizat cu preocupările diverse ale lui
Caius Dobrescu nu-i poate scăpa faptul că respectivul
cumul de fire

interpretări
Semnificaţii ale elementului
acvatic în proza scurtă a lui Vasile
Voiculescu
Monica BOŢOIU
Proza scurtă a lui Vasile Voiculescu îşi „construieşte”
amprenta în spa?iul larg al literaturii mai ales prin
modul în care este percepută natura, care nu mai
constituie doar un fundal, ci o entitate vie, dinamică – o
fiinţă. Nu e vorba de o simplă personificare, de un
transfer al trăsăturilor umane spre mediul înconjurător,
ci de o natură cu personalitate proprie. De aceea
legătura omului lui Vasile Voiculescu cu natura nu
poate fi numită simplu „comuniune”, ci mai degrabă –
inter-relaţionare, întrepătrundere. O asemenea simbioză
adâncă explică prezenţa unor fiinţe duale: omul – peşte,
omul – lup, omul – urs şi constituie totodată, la nivel
literar, unul din principalele aspecte care asigură
particularitatea prozei lui Vasile Voiculescu.
Dintre elementele naturii exploatate simbolic în
textele voiculesciene, apa rămâne unul din cele mai
importante, concretizându-se atât ca un mediu propriuzis care potenţează semnificaţiile, cât şi la nivelul unor
fiinţe care poartă semnele acvaticului, cum este cazul
lostriţei sau al pescarului Amin. În general, apa poate fi
percepută la nivel simbolic în trei coordonate de
semnificaţie, după cum se sugerează în Dicţionarul de
simboluri al autorilor Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant,
şi anume ca origine a vieţii, ca mijloc de purificare sau
drept centru de regenescenţă. În povestirile lui
Voiculescu aceste coordonate se împletesc, accentuânduse însă prima dintre ele, cea privitoare la apa privită ca
element primordial. În această ordine de idei, pescuitul
are rolul de a stabili legăturile adânci cu marile animale
rare prin halucinante comuniuni thanatico – erotice,
comuniuni de sânge, pornind din străfundurile evoluţiei
şi ale fiinţei şi reînviind vraja animalelor sacre.
Pescarul Amin înfăţişează poate cel mai explicit
complexitatea tulburătoare a întrepătrunderilor dintre
regnuri. Pornind de la înfăţişarea pescarului – „Amin
are în toată făptura lui ceva de mare amfibie” şi
continuând cu desfăşurarea evenimenţială care
acumulează detaliile într-un crescendo generator de
tensiune, povestirea urmăreşte traseul redescoperirii
fiinţei ca verigă în lanţul totemic, ca purtătoare a
sensurilor arhetipale.
Amin cunoaşte rosturile apei, înţelege muţenia
peştilor, le ştie obiceiurile. Singurătatea lui e aceeaşi cu a
omului – lup din În mijlocul lupilor, amândoi fiinţe care
păstrează în carne, dar mai ales în simţuri, rămăşiţe ale
strămoşilor animalieri, care poartă cu sine măreţia de
odinioară.
Glasuri adânci de sânge îi spun pescarului că în
capcană nu e un simplu somn – simbol al forţei brute –
ci altceva mai puternic, mai aproape de sacru.
Convingerea că peştele e de fapt morun e privită
aproape ca o minune; ca un semn al trecutului fabulos –
„Lui Amin schimbarea din somn în morun îi atârna din
ce in ce mai greu pe suflet (…) Nici el nu ştia de ce.
Poate dintr-o amintire uitată ?“ Prefacerea lui Amin este
tot de la somn la morun, de la faptă la gând.
Transformarea fie dintr-o fiinţă în alta, mergând chiar

Mai 2012

până la metamorfoză reală (Schimnicul, Lostriţa) sau
mimată (Ultimul berevoi), fie înăuntrul aceleiaşi fiinţe
(Lipitoarea) este un semn distinctiv al naraţiunilor
voiculesciene.
Prin mijloace fabuloase care ţin de basm: „să se dea
de trei ori peste cap (…) şi are să se prefacă în gând” –
Amin coboară în sine, înspre strămoşii săi.
Transformarea se face în spirit; inconştientul nu mai este
un hău adânc şi terifiant, ci o cale spre înţelepciune
(asociată tot ca în basme, cu bătrâneţea ). Amin capătă
puteri neştiute, iar morunul – „răs –strămoşul său” – i se
înfăţişează drept o creatură magică, colosală: „E aşa de
uriaş că nu-l încap bolţile. În pântecele lui strălucesc
aştrii înghiţiţi.” Toate acestea trimit înspre un timp
desprins de istorie, asociat beatitudinii începuturilor:
„un adânc paradis regăsit …în care el intra, lăsând afară
timpul, ca pe o slugă să-l aştepte.“ Gestul final al
pescarului poartă semnificaţiile jertfei – salvarea
totemului implică autodistrugerea.
Lostriţa – un alt text reprezentativ din punct de
vedere al prelucrării elementului acvatic - diluează şi
complică motivul totemic prin implicaţii erotice, iar din
punct de vedere formal se apropie mai mult de categoria
basmului. Senzaţionalul nu e perceput cu nelinişte, ci
este înscris în cotidian. Astfel, existenţa diavolului cu
ispitele sale este statuată de la început ca o certitudine –
„Pe Bistriţa, Necuratul rânduise de multă vreme o
nagodă cu înfăţişare de lostriţă.”
Identitatea om – peşte atinge punctul culminant în
întruchiparea lostriţei mai mândră, mai vicleană,
„unduind trupul cu ispite femeieşti în el” devenită
Ileana „şuie, cu trupul lung, mlădios” (de observat
simetria portretelor). Iubirea celor doi (Ileana şi Aliman)
e sălbatică, ameţitoare, delir al cărnii, şi al simţurilor,
reintegrare păgână în natură. Fericirea le este însă brusc
întreruptă de apariţia mamei fetei, întruchipare la
rândul ei a forţelor primordiale (poate chiar a Bistriţei).
Plecarea lor îl goleşte pe Aliman de suflet şi de puteri,
un semn în plus al legăturii de sânge şi spirit cu natura.
Sfârşitul povestirii nu anulează „realitatea” lostriţei.
Ea există şi va exista mereu, ademenitor „întinsă la soare
în calea flăcăilor aprinşi şi fără minte” care vor repeta
întocmai povestea lui Aliman, dacă vor crede. Astfel,
faţă de Pescarul Amin unde peştele era un animal mistic,
amintind de semnificaţiile lui creştine, în Lostriţa este o
întrupare a „elementului ispititor, fluent, nesigur, legat
de împlinirea simţurilor şi de iubirea ca dorinţă “.
În acest sens, edificator este şi textul Lacul rău unde
ecuaţia este din nou prădător – pradă, având aceleaşi
reverberaţii punitive. Gheorghieş (un alt Aliman) încalcă
datinile, nu respectă opreliştile, iese din cercul protector
şi este pedepsit pentru hybris-ul său. Lacul (primitor
până atunci) îl înghite şi îl închide ca într-un cavou –
„lacul se ştia că e fără fund, lac rău: înhaţă – şi ce apucă
nu mai dă drumul.” Toate verbele asociate acvaticului
sunt dinamice: înhaţă, apucă, creându-se chiar imaginea
unor „braţe de apă ce se ridicau să-l încolăcească.”
Aşadar, sintetizând cele afirmate anterior, se poate
observa că acvaticul la Voiculescu se încarcă de o
semnificaţie duală, reprezentând atât apa vie – matrice
primordială, timp al începutului (viziunea se regăseşte
în Pescarul Amin) cât şi apa moartă, purtând în sine
ispitele înşelătoare ale demonicului, ducând la pieire
(Lacul rău, Lostriţa).
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Pagini subiective
Ştefania HĂNESCU
Motto: “Potrivnicele-arome zîmbind, în ea le-mbină…
Pocalul sus… şi-nchină: îţi torn să bei lumină”.
(V. Voiculescu)

Iaşi, 13 aprilie 2012
Cuvinte
- păianjeni mărunţi
mişunînd
pe sub lespezi - Acolo fusese cîndva o Cetate
ei credeau că mai esteSe vînzolesc
întărîtaţi de lumina groasă, opacă
în adăpostul umed
viermi negri, şopîrle
cu ochi puroiaţi
Printre cuvinte
agonizînd în zbor
cel pe care abia avusesem
curaj
să-l rostesc
rostogolindu-se
chiar înainte de sosire
La celălalt capăt al firului
cineva anunţă
ora exactă
Iaşi, 15 aprilie 2012
La două spre dimineaţă
scîrţîie minutarul
ca o podea învechită
încă străjuie Lumina
într-un colţ al ferestrei
nu mai am nimic să-i spun
despre mine
aud
fereastra spitalului
scrîşnind
într-un hohot
Iaşi, 16 aprilie 2012
Liniştea
Se ascunde în ceţuri
Ca o pasăre bolnavă
Moare încet,
Iar eu
Nu mai dau de ea
Şi-mi ţiuie urechile
De parcă aş fi la 10000 de metri
În nori
Mă tem că o să plece de tot
Fără să ştie
Cît de mult îmi lipseşte
***
cineva întinde mereu o mînă
vezi şi taci, vezi şi taci
nici numele nu ţi-l mai aminteşti
nici chipul
parcă acum cîteva zile te plîngeai
de-o cută subţire
a cui, Doamne, a cui?
mîna întinsă şi nesfîrşită
acoperă toate străzile din oraş
ceru-l mototoleşte ca pe-un ghemotoc
de hîrtie
i-ai aşeza o monedă în palmă
ai saluta-o senin
cum strîngi mîna unui bun prieten
e prea tîrziu însă
cineva întinde o mînă,
dar dacă te furişezi noaptea pe la capătul străzii
nu mai vezi nimic, nimic, nimic...
Iaşi, 17 aprilie 2012
dimineaţa are gust de pămînt
sau poate aşa pare cînd te prinde
cîntatul cocoşilor
atîrnat de vechile gînduri
şi tăcerea încheagă contururi ciudate
- cuvinte-rîu
cuvinte-platoşă
cuvinte-chilii
cuvinte...pe care nu le-ai fi lăsat niciodată
într-o aşa neorînduială
palpitînd prin toate ungherele
ca inimile
unor animale spintecate
***
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cîndva arborele răşchirat din faţa ferestrei
îmi spunea mai multe, avea încredere desăvîrşită în mine
ceva trebuie să-i fi făcut de s-a aplecat mult în partea cealaltă
ascultă acum gemetele bolnavilor şi plînge/ ştiu cînd plînge
pentru că îşi leapădă frunzele una după alta
dacă l-aş întreba ar da cu siguranţă vina pe vînt şi pe gura lui
slobodă
aşa că mă mulţumesc să aştept/ mi se face tot mai frig
pătura groasă a timpului- nu ştiu cum şi cînd mi-au atacat-o moliile
Motto: ”Umbrele şi-au părăsit lucrurile cărora le aparţin.
Ele nu mai aparţin decît după-amiezii tîrzii care a
trecut”. ( Hertha Muller)

Z., 20 aprilie 2012
Spunea că nimic nu mai e ca înainte/ în hala cea verde
Butoaie cu apă şi lemne de-a valma pregătite să duduie-n
ger
Pe fiecare pom tînăr înflorise puzderie de îngeri,
Iar graiul lor alb şi ciudat semăna cu-al nodurilor de
pămînt
Avea o tăietură subţire pe obrazul drept şi tot răsucea
lama hîrleţului
Crezînd pesemne că şi-o zări chipul ca-ntr-o oglindă
Ca-n oglindă se uita şi-n palmele cu şanţuri groase şi
bătături
Cîte una pentru fiecare an în care a tras în singurătate
zăvoarele
Şi n-a ştiut nimeni cînd nu mai putea pune geană pe
geană
Iaşi, 22 aprilie 2012
Trece pe drum o zi fără gînduri frumoase
Fug ca iepurii, turmentate de frică
Nici demnitate nu mai au, nici ruşine
Sau vreo urmă de culoare măcar
Le amestec cu degetul arătător
Apoi îl apropii temătoare de buze
Şi pipăi gustul cu vîrful limbii
Dacă m-aş vedea în oglindă
Mi-ar părea că sunt un animal ciudat

Un insectar de buzunar
Şerban CIONOFF
„Sunt extrem de bogat în amintiri-scrie Eugen Eftimiu-,cât
să îmi ajungă pentru alte câteva vieţi”. Scrie şi eu zic să îl
credem, fiindcă „hapurile cu efect imprevizibil” pe care le-a
adunat între coperţile cărţii sale, „Momente şi secvenţe”(*),
sunt pe deplin convingătoare. Într-adevăr, Eugen Eftimiu este
„un bătrân gazetar” (el a spus-o, nu eu!) care a a trăit, a văzut
şi a învăţat multe la viaţa lui. Ani de-a rândul, semnătura sa a
fost căutată în „Informaţia Bucureştiului” şi, mai apoi, în
„Libertatea”, pentru anchetele sale sociale deloc comode, care
au dat serios de furcă unora sau altora. Şi, deloc în ultimul
rând, gazetarului însuşi.
De aici şi-a scos Eugen Eftimiu materia primă a tabletelor
sale de mai târziu. Tablete („hapuri”, cum le
botează autorul), ori mai bine fişe de observaţie,
studii de caz, despre oameni, mentalităţi şi
obieceiuri ale unei lumi, mai vechi sau mai noi,
unde hăul dintre lozincă şi practică se căsca fără
putinţă de scăpare. Nu-i vorbă, el a lucrat ani la
rând în secţia ”probleme cetăţeneşti” a unui
important cotidian, acolo unde zi de zi, ceas de
ceas, pas cu pas se întâlnea cu oamenii, cu păsurile
şi cu speranţele lor risipite. Putea, astfel, să
cunoască adevăruri dureroase despre care scria şi,
pe cât îi stătea în putinţă, încerca să determine
autorităţile să intervină.
Iarăşi un fapt semificativ, gazetarul nu îşi
cantonează investigaţia critică doar la ceea ce a
fost ”înainte de 1989”, ci merge până în
actualitatea cotidiană. Acolo unde, după cum bine
vedem, dureroasa prăpastie dintre vorbă şi faptă
este departe de a fi dispărut.
Pentru aceşti eroi anonimi, despre această mulţime tăcută,
Eugen Eftimiu nu are decât vorbe calde şi un zâmbet duios.
Ca şi pentru aceia care, dincolo de bariere instituţionale sau de
inerţii, încercau să le aline suferinţa. De obicei, aceştia fiind, ei
înşişi, oameni obişnuiţi, care din puţinul lor, căutau să îşi ajute
semenii aflaţi în cumpănă de viaţă. Un asemenea portret de
suflet i se dedică „Maminei”, proprietara unui chioşc de
dulciuri dintr-o piaţă cu vad care îi luase în grijă pe aurolacii
aciuaţi prin prejmă: „O mamă care, în ciuda oricăror idei pe
care şi l-ear fi făcut cineva despre ea, mi s-a spus că i-ar iubi.
Că-i vizitează, le dă bani şi îi îndeamnă să fie cuminţi,
adăugând de fiecare dată că o să vie vremea când o să poată să
aibă grijă de ei, că vor avea casa lor.” Ceea ce, însă, autorul
strecoară discret este amănuntul că multe nopţi ale Maminei
erau dedicate unei îndeletniciri … puţin cam jenante, dar de
pe urma căreia câştiga şi banii pentru darurile aduse micuţilor.
Subiect de neorealism târziu aş zice şi poate că ideea va şi
surâde, odată, cuiva. Ştiu eu? Unui literat sau cineast…
Dar, dacă pentru asemenea eroi neştiuţi ai faptei bune
Eugen Eftimiu găseşte de fiecare dată cuvinte de bine, pe
măsură, în schimb, pentru aceia care, într-un fel sau altul, le
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Fug şi se fac una cu umbra vechiului anotimp
Răsturnat în nouri
Se rostogolesc înnegurate într-un tîrziu
Prăpădind toate cotloanele în care aş vrea să mă pitesc
Motto: ”între astăzi şi mîine exist/ ca un scufundător de la
Delos/ şi ca o pasăre din Corint/ mă încearcă sughiţul
în somn/ caut o atlantidă a firii care/ de va fi va fi
dincolo…// Între astăzi şi mîine ce vis/ mai rămîne
atent la născare şi/ ce păreri silabisite de martorul
timp/ se-nghesuie-n mine şi se prăvale..../ nici
moartea nu ştie, deşi ea le ştie pe toate!”(Ioan Ţepelea)

Iaşi, 28 aprilie 2012
Ziua de azi
Ca o muşcătură de cîine turbat
Fiecare cuib de aer – o mlaştină
Azi e pîlnia prin care
Pe nepregătite
Clipa mi-a răsturnat în sînge rugul
Uitat nesupravegheat
23 de bătăi de clopot
Iaşi, 30 aprilie 2012 (încătuşat)
„Gleznele” mîinii înroşite
Din când în când
Ele zornăie
Pe căldură
Taci
Dar ştii că
Durerea vine de undeva
Şi-n argintul lor
Răscoleşti ca-n oglindă
Iaşi, 6 mai 2012
Aerul
Bolnav de ftizie
S-a prăbuşit în curba umerilor
Au început să-mi clănţănească
Dinţii/ soarele se pregăteşte
Iar de luat în tărbacă

făceau şi încă le mai fac viaţa amară celor din prejma lor,
gazetarul nu are decât cuvinte neiertătoare. După cum era de
aşteptat, multe pagini incisive sunt rezervate uor personaje de
epocă (adică din ”Epocă”…), inşi care, la anumite paliere,
deţineau şi exercitau puterea. Nu îi va fi greu cititorului să îi
descopere, fixaţi în portretele meritate, pe anumiţi potentaţi ai
„partidului-centrul vital” în frunte cu lugubrul Ion Dincă, zis
şi Ion Teleagă, insul care, în calitate de primar general al
Capitalei şi de prim-secretar al comitetului municipal de
partid, a făcut multe zile negre celor de la „Informaţia
Bucureştiului”. Şi, fireşte, lista nu se opreşte aici, ea incluzând
alte şi alte schiţe de moravuri grele, numai bune să intre într-o
ruşinoasă arhivă. Plin de tâlcuri este portetul „dincolo de
aparenţe” pe care i-l face Eugen Eftimiu unui îndelung
controversat personaj din lumea presei şi nu numai a presei,
personaj care, şi după moarte, rămâne o enigmă pentru multă
lume…
De gura bogată a autorului nu scapă cum era să scape?!...- nici câţiva colegi de
breaslă, mai degrabă politruci decât jurnalişti.
Cine a trăit alături de aceştia şi cine i-a
cunoscut cât de cât are acum prilejul de a
compara propriile-i impresii cu notaţiile lui
Eugen Eftimiu, aşa încât de cele mai multe ori,
ele se suprapun. (În treacăt fie spus,
cunoscând unele dintre personajele pe care le
ţintuieşte acum confratele Eftimiu, mi-aş
îngădui să am unele rezerve, dar, mă rog, e o
chestiune de subiectivitate, aşa că…) Antologic
este, aş zice, potretul în aqua forte pe care îl
face autorul unei jusiţiare de profesie care, ani
de-a rândul şi-a exersat vocaţia de moralistă a
frontului politico-ideologic cam cu aceeaşi
aprigă dăruire cu care, în viaţa-i privată, călca
în picioare cauza sfântă pe care o proorocea:
„Era teribilă, vitriolantă. Duritatea articolelor
ei o situau în fruntea ziariştilor angrenaţi în asanarea morală a
tinerei generaţii. Că era… prea multă destrăbălare.(…) Abia
acum nişte colegi de breaslă vorbesc despre moralitatea
moralizatoarei, că nu de puţine ori ar fi fost suprinsă cum se
tăvălea pe birourile din redacţia tineretului comunist.”
Pe bună dreptate, cititorul se poate întreba, dacă şi mai
ales în ce măsură, asemenea notaţii ale unui gazetar
bucureştean pot să intereseze şi pe cititorul din Dulcele Târg al
Ieşilor? Răspunsul nu este prea greu de dat. În felul său, îl
anticipează Eugen Eftimiu atunci când, rememorând o vizită
„La Kafka acasă”, îşi încheie notaţiile astfel: „Ferindu-ne de
Castele şi de Procese riscăm să ne metamorfozăm şi să
devenim o grea povară chiar şi pentru cele mai apropiate fiinţe
din prejma noastră…”
De aici, învăţătura pe care rămâne să o alegem din
„hapurile” din remarcabila carte a lui Eugen Eftimiu.
* Eugen Eftimiu „Momente şi secvenţe din trăirile unui bătrân
gazetar.Hapuri cu efect imprevizibil”. Editura NAŢIUNEA,
Bucureşti, 2011
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basarabia - pământ românesc
Adrian Paunescu
Basarabie
De nicaieri nu-i semn de nici o milă
Şi s-a ajuns în cel din urmă hal
Şi moare Basarabia umilă
Cu capu-n vechiul sac imperial
N-avem puterea să-mpărţim o pâine
Ne facem socoteli de precupeţi
Dar tot acolo o să ajungem mâine
Cu paşii doar oleacă mai înceţi
Săraca soră basarabă
Tu, cea mai sfântă dintre toate
Zadarnic mama te întreabă
Dacă trăieşti în libertate
Şi va veni şi catastrofa iernii
Ca s-o gustăm de tot mai multe ori
Şi s-amurgim cu Gogol pe gubernii
Ca nişte revizori rătăcitori
Acum imperiul dă o nouă cină
Mănâncă ţări şi bea popoare mici
Să vină Basarabia, să vină
S-o guste mensevici şi bolşevici
Trezeşte-te, tu patrie drogată
Că dacă-n focul calculelor reci
Mai pierdem Basarabia o dată
Şi noi suntem pierduţi în veci de veci
N-au nici o cale fraţii să apuce
Aşteaptă-n van un sprijin de la noi
E dusă Basarabia pe cruce
Şi noi o contemplăm cu ochii goi

Pe casă, pe masă, pe sare, pe colţul de pită,
Pe faţa poporului nostru de griji înăsprită,

Grigore Vieru

Pe munte, pe mare, pe pietre căzute din salbă:
Hotinul, Cosminul, Chilia, Cetatea cea Albă!

Scrisoare din Basarabia
Cu vorba-mi strâmbă şi pripită
Eu ştiu că te-am rănit spunând
Că mi-ai luat şi grai şi pită
Şi-ai năvălit pe-al meu pamânt.
În vremea putredă şi goală
Pe mine, frate, cum să-ţi spun,
Pe mine m-au minţit la şcoală
Că-mi eşti duşman, nu frate bun.
Din Basarabia vă scriu,
Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi si vă sărut.
Credeam ca un noroc e plaga,
Un bine graiul cel sluţit.
Citesc azi pe Arghezi, Blaga
Ce tare, Doamne,-am fost minţit!
Cu pocăinţă nesfârşită
Mă rog iubitului Isus
Să-mi ierte vorba rătăcită
Ce despre tine, frate,-am spus.
Din Basarabia vă scriu,
Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut.
Aflând că frate-mi eşti,
Odată scăpai o lacrimă-n priviri
Ce-a fost pe loc şi arestată
Şi dusă-n ocnă la Sibiri.
Acolo-n friguroasa zare,
Din drobul mut al lacrimei
Ocnaşii scot şi astăzi sare
Şi nu mai dau de fundul ei.
Din Basarabia vă scriu,
Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut.

Tatiana Stepa
Imn pentru Basarabia
Moldova nu cere la nimeni iertare
Şi iartă greşiţilor ei,
Coroana pe capul lui Ştefan cel Mare
Uneşte Vaslui cu Orhei.
O umbră ne e Daniil cel Sihastru,
Dar umbra preasfântului domn
Ca soarele nostru roş-galben-albastru
În veci să nu cadă în somn.
Păstrează-ţi încrederea în noi, voivoade,
Sfidează-i pe hoţii vicleni,
Să facem aicea prin muncă şi roade
O ţară de basarabeni.
Cu nimeni nimic nu avem decât dacă
Ar vrea să mai rupă din noi
Şi nu-i Basarabia ruda săracă
Întoarsă cu sila-napoi.
Ocnaşul de viaţă din lanţuri tăiate
Mai simte rugina în os,
Astfel cum şi noi te iubim, libertate,
Şi ne bucurăm dureros.
Suntem Basarabia, veşnic furată
Ce n-are nici loc de mormânt
Cât clopotul Marii Uniri n-o să bată
Să vindece ţări şi pământ.
Prea mult ne-au durut despărţirile noastre,
În cifru ceresc s-a văzut;
Să fie drapele roş-galben-albastre
Şi-ncolo şi-ncoace de Prut.
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Acelaşi neam şi limbă ce-şi scriu cu greu povestea,
Aceeaşi mare casă, aceeaşi veche poartă!
Să nu ne despărţim, orice ar fi în lume,
Oricât de multe hăuri în cale ni se cască,
Noi toţi avem O mamă, noi toţi avem UN nume,
Noi suntem viitorul – Naţiunea Românească!
Pe Prutul ars de soare, pe Prutul ars de sânge,
Astăzi să sune doar “Deşteaptă-te, Române!”,
Să vezi frate pe frate la pieptul său cum strânge,
Cum dragostea de ţară e tot ce ne rămâne!
Şi amintind de Ştefan cel Mare şi cel Sfânt
Voi luaţi în mâini şi-n suflet Spada Limbii Române,
Şi cu Hristos în inimi uniţi acest Pământ,
Patria strămoşească şi gliile străbune!
Apoi, fiind ACASĂ în România Mare,
Să v-aşezaţi la cina cea de taină şi, frăţeşte,
Împărţind pâinea rotundă, sfântă, pentru fiecare,
Să simţim cu toţii gustul unui TOT ce ne uneşte!

Şi nu-i decât datul ursitei să fie,
Urmaţi-l şi suntem salvaţi.
Unirea va fi dacă este frăţie,
Trăiască poporul de fraţi!
Şi nu vom uita niciodată că fraţii
Cu fraţii sunt fraţi prin destin,
Sub semnul curat al aceleiaşi naţii
Un neam tot atât de creştin.

Leonida Lari
Rugă de seară
Cînd seara pe văi se aşterne un abur subţire
O clipă doar, Doamne, mai dăruie-mi de fericire,
Mai lasă-mi pe fruntea plecată, pe ziua fugară
Să-ntîrzie încă-oleacă lumina de seară...
Lumina aceasta tăcută, şi moale, şi caldă,
În care-al meu suflet ca pruncul de veacuri se scaldă,
Lumina aceasta sonoră şi fără cuvinte,
Care de o ţară astrală mi-aduce aminte.
Mai lasă, o, Doamne, să-ntîrzie lină şi sfîntă
Pe tot ce în juru-mi cuvîntă şi ce nu cuvîntă,

Pe vrere, pe stare, pe undă, pe dorul de tine,
Pe versul poetului care mereu şi-aparţine,
Pe cinste, credinţă, speranţă, pe singurătate,
Pe file din care adie a eternitate.
Cînd seara un abur subţire pe văi se pogoară
Mai lasă-ne, Doamne, o clipă lumina de seară,
Mai lasă să-ntîrzie-oleacă această minune
Pe temple înalte, pe socluri, pe cripte străbune,

Pe locu-mi sub soare, în care cad corbii în smocuri,
Pe haina-mi trupească, cîrpită de-acu pe alocuri,

Pe ora în care, sfîrşită, alunec în transă,
Pe gîndul că încă şi după mai este o şansă.

Vlad Pârău
În Basarabia-i priveghi şi cânt de jale
Privind la graniţele sfâşiate,
La Prutul care apă nu-i, ci-i sânge,
Întreaga Românie-n chin se zbate,
Trecutu-nveninate lacrimi plânge…
V-aţi rupt voi, fraţilor, de orişice speranţă
Când după nouăzeci puteam să ne unim,
Şi somn otrăvitor cu iz de ignoranţă
În sufletele voastre ţinut-a loc de imn.
Acum, deja-i târziu pentru căinţă,
Vrăjmaşii nici atât nu ne permit,
Şi-un strâmb hotar, altar de suferinţă
Pe veci se află-n toţi pecetluit!
Cum poate încă-acest Pământ
Departe fiind de Patria străbună,
Să nu se năruie ca un străvechi mormânt
La următorul răsărit de lună?
Cum de există încă-o zi de mâine
Când tot ce-a fost e-atât de viu, şi-apoi
Cum schilodit-au România ca pe-un câine
Când toţi am stat, privind, fără de noi?
O, Doamne, ultima dreptate,
Şi noi suntem ai tăi, nu ne uita!
Schimbă Tu cruntul viitor şi, poate,
Să surpi acest hotar cu mila Ta!
Iar peste voi, blestem prea greu să cadă,
Netrebnici fii ai ţării, de-o veţi lăsa acum
Unirea cea din veacuri dorită să n-o vadă
Să nu pălească iar pe gloriosu-i drum!
Dar ce folos au astăzi aceste versuri seci
De nimeni nu citeşte şi nimeni nu le-ascultă?
Alţii s-au pus să scrie dictatele din veci,
Al nostru chin de moarte şi suferinţă multă…
În Basarabia-i priveghi şi cânt de jale,
Naţiunea e un cimitir ce plânge-va,
Dar lacrimi nu-s şi când respiri te doare…
Cum puteţi suporta aşa ceva?

Voroava

Plângi Basarabie…

Cu crucea şi cu paloşul în mână
Cel care'n veacuri a răsbit streinul,
Vă'ntreb, Io Ştefan Voevod ot Putna:
Hatmanii mei, au unde ni-i Hotinul?
Io, care'n patru zaci şi şapte lupte
Am pus cu voi acestei ţări temeiul,
Vă'ntreb, Io Ştefan Voevod ot Putna:
Mazâlii mei, au unde ni-i Orheiul?
Curs'a sângele în râuri până când
Am întărit hotarele ca roca;
Vă'ntreb, Io Ştefan Voevod ot Putna:
Răzăşii mei, au unde ni-i Soroca?
Prin vitejie am rămas Cel Mare
Aşa cum scrie'n letopiseţ slova;
Vă'ntreb, Io Ştefan Voevod ot Putna:
Urmaşii mei, au unde ni-i Moldova?
Urmaşii mei!… De nu sunteţi voi vrednici,
Voiu trezi pe Tăutu, pe Dumă,
Pe Micota, pe Boldur, pe Mohailă,
Pe toţi acei ce-avură'n leaţuri rost
Şi spre ruşinea voastr'a tuturora
Oiu întregi cu ei Moldova cum a fost…

Plângi, Basarabie,
De jale şi de dor
Stropeşte-ţi chipul sfânt
Cu lacrimi de izvor.
Îmbată-te cu ploaia
Ce cade în desfrâu.
Te uită, vezi-ţi fraţii
De dincolo de râu.
Ţi-au rupt din carte adevărul
Ţi-a ruginit la tâmple părul,
Te macină de veacuri dorul,
Ţi-aştepţi la poartă viitorul.
Şi ai intra la tine-n сasă,
Însă duşmanii nu te lasă.
Ei au sădit un gard de spini
Ca să rămîi între străini.
Fă-ţi aripi din lacrimi grele
Şi avântă-te spre stele.
Zboară către infinit,
Să-ţi vezi visul împlinit.
Să-ţi vezi maica Românie
Şi să plângi de bucurie!
Plângi Basarabie, mai plângi,
Dar să nu cazi, să nu te frângi!
Să ne rămîi la fel de dragă
Şi să învii cu ţara-ntreagă.

Mesaj Basarabiei
-Aţi fost, de veac mai mult de-o jumătate,

Andrei Strâmbeanu
Balada

Imnul Basarabiei
Pe Prutul ars de soare, pe Prutul ars de sânge,
Istoria se scrie, istoria se plânge
Şi stăm uitaţi de veacuri, statui în hora mare…
Fractură-a unităţii, îmbrăţişarea doare.
Şi ne-am uitat de nume, şi ne-am uitat de limbă,
Iar pentru noi în veci nimic nu se mai schimbă,
Căci jarul care-n inimi dospeşte înfrăţirea
Doar el reînviat, poate-nălţa Unirea.
Noi stăm, muşcăm din pâinea rotundă, mare, sfântă,
Ce naşte comuniunea, familia şi Neamul.
La masa încrustată, sub plopi ce nu cuvântă,
Ne-mpărtăşim din Trupul ce-n veci nu-şi schimbă
hramul.
Şi tot astfel, răscoaptă în vatra strămoşească
E ţara ca şi pâinea rotundă şi frumoasă,
E România Mare ce-n noi vrea să se nască
Ducând cu ea prea-plinul cuvântului “acasă”.
Voi, fii ai nemuririi, să nu uitaţi acestea!
Cu toţii-n lumea mare avem aceeaşi soartă,

Sătui de dogme, ce v-adună
Sub unic steag în dimineaţă,
Noi vă lăsăm această humă,
Dar mai lăsaţi-ne în viaţă!
Sătui de mahne viitoare,
De vagi destine de paiaţă,
Noi vă lăsăm şi-această zare,
Dar mai lăsaţi-ne în viaţă!
Din noi rămîne-va în seară
Doar visul fumegînd în ceaţă.
Noi vă lăsăm această ţară,
Dar mai lăsaţi-ne în viaţă!
Ciocli cu minţile-n derivă,
Trudind la groapa colectivă!

Zinovia Bivol

Sub neagra asuprire comunistă…
Dar inima română nu va bate?
Da, aţi avut istoria prea tristă,
Şi Rusia v-a fost mult timp stapână,
Dar n-aveţi voi o inimă română?
Acum, că patria vă e Golgota,
Uniţi-vă în lupta patriotă!
Înlăturaţi un jug ce v-a supus,
V-a umilit din zori şi până seară!
Dar iată, comunismul a apus!
Acum nu vreţi să vă uniţi cu ţara?
Un vis ce-l am, atunci se va-mplini
Când România iar se va-ntregi…
De ce să ne despartă râul Prut
Cand mama Dacie fraţi ne-a facut?
Trecutul nostru desfiinţează vama…
Uniţi-vă, fraţi moldoveni, cu MAMA!

Pe plinul iubirii din vale şi groapa din cale,
Pe marile daruri şi blîndele mîini ale tale,

Ruga poporului pus la zid de ocîrmuitorii săi

D. Ion

Ovidiu Ţărău

Pe vatra-mi de-acasă, pe lutul cu oase dragi mie,
Pe viaţa în care gustat-am prea rar bucurie.

Traian Vasilcau

Pe la miezul verii,
La Masa Tăcerii,
Şed pe scaune, tăcuţi,
Doisprezece surdomuţi.
Nu-s betegi de betegie,
Ci sunt hoţi de meserie.
Le-a-ngheţat pe faţă ciuda
Şi toţi seamănă cu Iuda.
Tacă muţii ca pământul,
Eu i-aud ce spun cu gândul:
“Masa asta ca un soare,
Ca o Românie Mare,
Să nu aibă ea sertare
Pline cu mărgăritare?
Cu argint, cu nestemate
Şi cu aur în carate?
Nu se poate!
Nu se poate!”
Apucând ciocan şi daltă,
Sar la cina cea de piatră.
Bat de tremură grădina,
Bat pân' cade Bucovina.
Taie şi cu sabia
Herţa, Basarabia.
Insula, Cadrilaterul
Hăicuite-s tot cu fierul.
Schingiuesc Ardealul, dar
Nu găsesc nici un sertar,
Şi nici un mărgăritar,
Şi nici măcar treizeci de arginţi.
Geaba mai scrâşnesc din dinţi.
Găsesc mersul lor pe brânci,
Pîn'la gura unei stânci.
Aici, tot din piatra-aleasă,
Alt Brâncuşi ciopleşte-o masă.
Tot rotundă, ca un soare,
Ca o Românie Mare.
Masa fără de sertare,
Masa pentru cugetare.
Om cu chip dumnezeesc!
Surdomuţii-l răstignesc
Chiar pe masa cea rotundă,
Fug apoi să se ascundă
În Carpaţi, în fundul zării.
Ah, ce oameni neacătării!
Fug prin cronicile ţării…
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George Ionescu
Cetatea din Hotin
Stă cetatea din Hotin
Răstignită pe o zare
Şi puţin câte puţin
Se-ncovoaie-ncet şi moare.
Turlele au încărunţit
De atâta vreme scursă
Că se teme timpul chiar
Să nu fie prins în cursă
Ce mi-i timp şi ce mi-i vreme
Dacă totul e străin,
Cum străinul să te cheme
La cetatea din Hotin?
Porţile cum să-ţi deschidă
Dacă-i el stăpân şi ghid,
Teama-i şi de cărămidă
Că te-ar auzi din zid…
Răstignită pe o zare
Stă cetatea din Hotin
Iar pe turle-n loc de floare
Creşte iarbă de pelin.
Iarba-amară de pelin
Pe cetatea din Hotin…
Deportaţii
Din Bucovina de nord şi din Basarabia,
bolşevicii au deportat întregi familii româneşti
Din departe-din departevaie vânt fără ogoi:
Ţării lacrimi multe-mparte
din departe-din departe.
Fraţi bătuţi, flămânzi şi goi,
mândri fraţi, robi la mişei,
gem în clătinat convoi…
- Doamne-ndură-te de ei!
Vaier lung, prelung se-aude
Strigă fraţii din surghiun.
Haitele îi muşcă, crude.
Vaier lung, prelung se-aude.
Nalţă mâini spre cerul bun
mândri fraţi, robi la mişei.
Mucenici greu blestem spun.
- Doamne-ndura-te de ei!
Plumb, se lasă zarea sumbră,
plumb ca-n “Pohod na Sybir”.
Plânge-Alecsandri în umbră.
Geme clătinatul sir.
Mândrii fraţi, robi la mişei,
fraţii plâng; smulşi din neam martir.
- Doamne-ndura-te de ei!
Bucovină, Basarabie,
strigă fraţii din surghiun.
Sunteţi Cruce, sunteţi sabie.
Bucovină, BasarabieNalţă mâini spre cerul bun
mândri fraţi, robi la mişei
Mucenici greu blestem spun.
- Doamne-ndura-te de ei!
Din departe-din departevaie vânt fără ogoi:
Ţării lacrimi multe-mparte
din departe-din departe.
Fraţi bătuţi, flămânzi şi goi,
mândri fraţi, robi la mişei,
gem în clătinat convoi…
- Doamne-ndură-te de ei!
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sertarul cu manuscrise
Ştefan AMARIŢEI
Stadionul
Fotbaliştii se antrenau toată dimineaţa, uneori şi
după-amiaza. Copiii cartierului se aşezau cuminţi în
bănci să urmărească antrenamentele, după ce
alegaseră ei înşişi cu dezinvoltură pe gazon, ca nişte
mari campioni. De fapt, visau cu îndârjire că într-o
bună zi vor juca precum cei mari – cu arbitri şi
spectatori în tribune; chiar auzeau exclamaţiile de
bucurie şi aplauzele puternice ale celor din urmă,
adresate deocamdată celor care alergau de zor.
Antrenorul, pe nume Peniţă (o poreclă, numele
adevărat nu l-am ştiut niciodată), îşi lăfăia picioarele
goale în iarba grasă şi înaltă din spatele porţii şi
privea mereu în sus spre soarele dogoritor – parcă se
ruga de el să fie mai milos. Dar soarele îşi vedea de
treaba lui; în fond, era vară, îşi făcea şi el datoria. Nea
Peniţă – cum îi spuneau fotbaliştii – abia se ţinea pe
picioare, privea îngăduitor spre elevii săi, care şi ei,
nefericiţii, dădeau semne vădite de oboseală şi
moleşeală. Îşi săltă privirea spre tribunele goale, acolo
văzu câţiva copii din cartier, spectatori permanenţi,
ceea ce-l bucură într-un fel, încât păşi prudent pe
teren între sportivii ce-şi aruncau, apatici, mingea
unul la altul. Privi iar soarele arzător, apoi înaintă
agale spre centru stadionului. Mingea nimeri din
greşeală la picioarele lui. El se opri uimit câteva clipe,
îşi ridică ochii spre tribune şi-i trase un şut anemic în
direcţia porţii. Balonul pluti în aerul cald de parcă era
dezumflat şi când atinse pământul se mai rostogoli
fără rost câţiva metri. Un fotbalist alergă numaidecât,
în timp ce antrenorul striga: Mai repede, mai repede!
Mişcă-te, mişcă-te! Sportivul trase un şut puternic
spre poartă. Portarul încercă să prindă mingea, dar ea
alunecă în celălalt colţ al terenului. Acolo nu se afla
nimeni, încât balonul se opri sfidător în iarba mare de
lângă tuşă. Antrenorul strigă iar: Mai repede, mai
repede! Mişcă-te, mişcă-te! Dar nimeni nu se grăbea –
fotbaliştii se arătau obosiţi, plictisiţi. Mai repede,
reluă, însă fără folos. Atunci porni el în fugă, numai
că iarba uscată îi înţepa picioarele, îi gâdila tălpile în
mod plăcut. Execută câteva mişcări la dreapta şi la
stânga să simtă mai bine acele ierburi rebele, aspre.
Fotbaliştii priveau atent şi se întrebau ce vroia să arate
prin asta. Ajunse lângă minge, unghiul de tragere era
bun, soarele se afla în spatele lui, portarul îşi duse
repede mâna la ochi: îl vedea pe antrenor pregătinduse să tragă. Dacă încearcă, îşi rupe piciorul, gândea
fotbalistul, n-are el nevoie de aşa ceva. Îl aşteaptă
acasă nevasta şi copiii. Ce-ar fi să apară cu piciorul în
ghips? Nu s-ar bucura nimeni, desigur... Gândeşte-te
bine, Nea Peniţă, înainte de-a lovi mingea – continua
în gând. Tu n-ai fost bun nici când erai activ. Ai fost
un mare ratangiu. Îmi amintesc, tribunele spuneau: Să
vezi că ăsta ratează! Ş-aveau dreptate, iar tu ghinion.
Ai fost ghinionist, mare ghinionist. Noroc de taică-tu
că era antrenor, altfel jucai fotbal la Pocreaca, acolo
unde s-a răsturnat ştii tu care car. Nu încerca să tragi,
lasă-te păgubaş, o să râdă copiii ăştia de tine. Lasă-te
păgubaş, auzi?!
Antrenorul îşi râdea în barbă: Unghiul e bun,
soarele ţine cu mine, trebuie să le arăt ce pot chiar
dacă am patruzeci şi cinci de ani. Eu am fost bun la
vremea mea, foarte bun, dar am avut ghinionul să am
un tată tiranic care mă domina, mă muştruluia la tot
pasul. Am ratat de câteva ori, adevărat, dar din vina
lui: era invidios pe mine că am ieşit mai talentat. El a
fost un mare ratangiu! Cel mai mare ratangiu din
oraşul ăsta... Măi fârlifus, aschimodie fără nume – i se
adresă în gând portarului -, ai tu doi metri înălţime,
dar pe asta n-o aperi nici dacă-ţi pui pe cap o şapcă cu
cozorocul de jumătate de metru şi mănuşi de baseball.
N-o aperi, eşti prea mic, să mai creşti. Rămâi pe loc,
nu te sălta că păianjenul îşi ţese pânza lui! Nu pentru
că tu ai apărat vreun gol, nu, păianjenul îşi face
mendrele fiindcă ceilalţi nu sunt în stare să
nimerească colţul de sus al porţii. Dar nu fi trist, că-ţi
arăt eu ce înseamnă un şut executat ca la carte. Să nu
se bage nimeni să-mi strice faza că-l căsăpesc! Îl ţin pe
banca de rezerve până la pensie – la pensia lui, nu a
mea, înţelegeţi voi!
Fotbaliştii nu vedeau, nu simţeau nimic. Nea
Peniţă întârzia să tragă, mulţi se apropiau de careu, se
pregăteau să lovească mingea cu capul. Portarul, un
sfrijit de aproape un metru nouăzeci, îşi duse mâinile
la genunchi şi începu să ţopăie la dreapta şi la stânga
cu mare nerăbdare.
Hai, lăsaţi-vă de schemele astea! îşi şoptea
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antrenorul. Vedeţi-vă de treburile voastre. Mai bine
duceţi-vă „La calul bălan” să vă luaţi tăria, că de
altceva nu sunteţi buni... În laturi, famenilor, să vă
arăt eu cine sunt, cine am fost şi un sfert din ce era să
fiu! Îmi pare rău că nu vă pot povesti ce goluri
împuşcam eu în tinereţe, dar după ce bag golul ăsta la
cel mai înalt păianjen, vă spun tot ce-am făcut... Odată
jucam în nocturnă un meci de zile mari, cu o
adversară puternică de care n-am mai auzit de-atunci.
Se numea Cioara - Doiceşti şi avea nişte fotbalişti tot
unul şi unul, zburdau ăia pe gazon precum caii
sălbatici în preriile americane. Erau buni, foarte buni...
Eu le-am dat primul gol! Ce gol! Ca la mondiale, la
păianjen ca şi ăsta pe care vi-l coc acum, aveţi numai
răbdare să se moaie soarele ăsta turbat. Când am dat
golul, s-au aprins luminile pe stadion. V-am spus
doar, jucam în nocturnă să vedem şi noi stelele şi
luna. Cei de la Cioara - Doiceşti s-au demoralizat încât
imediat au mai primit un gol. Şi încă unul, şi încă
unul... nu ne-am oprit până n-am văzut pe tabela de
marcaj 21 – 0. Tribunele ovaţionau, aproape o sută de
oameni în delir, vă daţi seama. Numai că o pană de
curent de la hidrocentrala de la Bicaz ne-a lăsat iarăşi
pe întuneric. Eu m-am apropiat de poarta adversă, lam bătut pe umăr pe portar, i-am şoptit ceva la
ureche, am primit mingea de la un fundaş de-al
nostru, am prins-o în mâini şi imediat am aruncat-o în
plasă. Când s-a aprins lumina, mingea zăcea în poarta
adversă, toţi spectatorii, absolut toţi, urlau ca lupii în
codru de bucurie că înscrisesem al douăzeci şi doi-lea
gol. Fotbaliştii de la Cioara – Doiceşti se adunaseră
grămadă în jurul arbitrului de centru protestând. Nea
Fluieraş – nu era altul decât fratele lui taică-meu, un
fotbalist de mâna întâia pe vremea lui Dobrin (dădea
golurile numai cu mâna) – a scos atunci teancul de
cartonaşe galbene şi roşii, dar le-a folosit doar pe cele
din urmă pentru indisciplina oaspeţilor. La fluierul
final, care a venit în minutul o sută zece, tabela de
marcaj arăta 40 – 0. Golul de onoare al adversarilor
noştri a fost înscris în minutul nouăzeci şi unu, dar
arbitrul l-a anulat pe drept, fiindcă în mod oficial
meciul se terminase. Din minutul o sută cinci mi-am
aprins o ţigară să mă relaxez. Arbitrul de centru,
unchiul meu, îşi aprinsese şi el ţigara de nervos ce era
că meciul parcă nu mai vroia să se încheie odată.
Când fotbaliştii de la Cioara – Doiceşti au părăsit
terenul, bătuţi măr, spectatorii îi huiduiau înjurându-i
frumos, fără excese, de mamă şi tată. Unul a luat o
piatră şi a aruncat-o antrenorului advers în cap. Măi,
boule, aşa îţi antrenezi tu echipa! îşi argumenta el
gestul, pe un ton delicat. Poliţia locală a intervenit
prompt, cerându-i antrenorului oaspete să-şi prezinte
scuzele în faţa spectatorilor pentru jocul deplorabil,
sub orice critică, al echipei sale. Vă rog nu mai
aruncaţi cu pietre, vă rog – spunea el, mişcat.
Spectatorii au luat-o ca pe o sfidare, ca pe un afront la
adresa echipei noastre. Să cadă în genunchi, spuneau
ei scandalizaţi. Ai noştri s-au spetit alergând să dea
patruzeci – cincizeci de goluri, iar ei, puturoşii, n-au
fost în stare nici de golul de onoare. Să cadă în
genunchi, altfel îl linşăm! scandau aprins cei din
tribune. Golanule! am dat banii degeaba, uite ce meci
am văzut!...
Hai, Nea Peniţă, trage odată! se rugau copiii din
tribune. Că se face noapte. Nu vezi că soarele a apus?
Antrenorul îşi scutură capul de două ori, privi
cerul mai puţin luminos, se apropie uşor de minge cu
siguranţa celui ce nu are nimic de pierdut şi trase cu
putere un luft.

Ştrandul
„Întins pe nisip, piciorul se oglindeşte în cer”
Căldura amiezii e un mic impediment pentru cel
ce vrea să ajungă în parcul mare al oraşului, unde se
află restaurantul. Norocul proprietarului e unul
singur: grădina publică e aproape de gară şi autogară.
Clienţi sunt şi ziua în amiaza mare, puţini, dar sunt.
Unul din ei e cel ce vă vorbeşte. Eu vin de departe,
din celălalt capăt. Un singur motiv am – ştrandul se
află acolo. Pe terasa cu multe mese albe eu îmi beau în
fiecare zi de vară cafeaua de dimineaţă între orele
unsprezece şi douăsprezece. Când ceilalţi beau bere
tulbure şi acră, eu savurez cu nesaţ, prefăcându-mă, o
cafea inferioară ca şi berea lor. Aş putea să mă duc în
altă parte, sub alţi copaci, să-mi iau drogul, dar nu
face, mă simt bine acolo. În drumul meu trec pe lângă
cofetării, bufete, baruri, chioşcuri cu băuturi
răcoritoare, prin piaţă, pe lângă cinematograf,
bibliotecă şi bancă. Eu nu mă opresc niciodată, merg
mai departe, pentru că înainte se află plaja, fete în
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costum de baie şi băieţi, cam pirpirii ei, toţi în vacanţa
de vară.
Am încercat o dată să mă bronzez pe malul râului.
Nisip era, apă era, dar parcă nimic nu se lega.
Încercam, mă sforţam, degeaba. E drept, în locul ales
cu grijă de mine, stăteam singur – singurel. Făceam o
plajă silită, plicticoasă, exilată şi cu multe arsuri pe
spate, fiindcă nu aveam unde să mă adăpostesc de
soare. Copaci nu erau, umbrelă nu aveam, aveam
doar entuziasmul neclintit de vicisitudini de a mă
vedea maroniu în oglindă, seara, înainte de culcare.
Cât timp am stat acolo privind aiurea, n-am văzut
decât un biet pescar ce pescuia nişte peşti cât palma
unui copil de grădiniţă. Cobora repede pe râu în jos,
bălăcindu-şi picioarele, lansând firul undiţei unde
peşti argintii mişunau cu spinările lor mici,
sclipitoare. Aici lipseau cam multe, mai ales fetele şi
băieţii ce săreau de la trambulină, apoi se apucau de
fotbal, de o miuţă, şi jucau până venea înserarea. Dacă
soarele ardea prea tare, se retrăgeau la umbra
copacilor seculari din incinta ştrandului, pe iarbă.
Odată am văzut doi băieţi cuminţi rezolvând exerciţii
de matematică cu integrale şi derivate pe bordura
bazinului. Se reflectau în apa liniştită, nemişcată, cu
creioanele în mână, cu caietele şi cărţile pe genunchi,
aplecaţi în faţă, absorbiţi, fără să vadă pe nimeni în
jur. Atunci m-am gândit că oraşul meu e un loc ideal
de pregătire ştiinţifică pentru cei ce vor să devină
savanţi. Oraşul a dat câteva personalităţi, nu multe,
cam tot atâtea câţi băutori de bere găseşti pe terasa
restaurantului din parcul cel mare în zi de lucru, la
ora amiezii. Mi-am căutat un loc potrivit, ferit de
razele soarelui arzător şi de prea multă umbră, nu
departe de grupul de tineri ce se zbenguie în apă, se
aleargă pe nisipul cald. Exuberanţa şi strigătele lor de
bucurie, trăind din plin viaţa, deoarece sunt la vârsta
nemuririi, se văd şi se aud cu claritate din locul unde
m-am aşezat. I-am privit cu viu interes câteva clipe,
apoi m-am întins pe nisip cu faţa în sus. Vedeam cerul
şi coroanele copacilor seculari, un cer străveziu, de o
culoare neînchipuită, uniformă, un alb – albastru
profund, încât deodată am simţit o linişte deplină,
plutitoare. Ramurile încremeniseră parcă, mişcarea
abia perceptibilă a aerului aducea o neclintire a
cerului, armonizată de freamătul uşor nestăpânit, de o
dorinţă nebănuită, al frunzelor. Un colţ uitat de lume
îmi oferea un spectacol divin al universului, un
univers simfonic aşa cum mi-l doream. Uitasem de tot
şi de toate, urechile mele nu mai receptau nici un
sunet, ochii – nici o mişcare. La un moment mi-am
amintit de mine, am ridicat capul şi priveam în gol
peste bazinul cu apă, peste mulţime, nu auzeam încă
nimic, imaginea anterioară stăruia în mintea mea ca o
amprentă uluitoare, definitivă. Mă întreb: de ce n-am
trăit acele puţine clipe de mică revelaţie, singulare, în
alt loc, oriunde? Acolo se perinda în faţa ochilor mei
tot ce cuprinde lumea mai frumos, mai detaşat şi lipsit
de griji. Uitasem de mine, mă contopeam, mă
recunoşteam în toţi. De aceea, mă întreb dacă acele
clipe se vor repeta? Cred că nu. Altădată va fi altceva.
Sau va fi o vagă amintire, diluată, a ceea ce mi-a
rămas în minte că a fost atunci, o imagine căutată,
chinuită, adusă cu sila în prezent, un prezent
întotdeauna altul. De asta cutreier de unul singur
oraşele din sud, să găsesc acea oază de linişte, să
regăsesc acel petic de cer alb – albastru însorit şi oţelit
pe care se proiectează răsfirându-se crengile răzleţe
de copaci seculari, frunzele lor mici, abia perceptibile
în infinitul spaţiului. Momentul acela desăvârşit, de
mică întindere, a apărut când m-am simţit cu mintea
limpede şi gândurile senine, cu trupul relaxat, fără
preocupări profunde, nepăsător. Uneori, îmi apare în
faţa ochilor pentru o fracţiune de secundă, apoi
dispare. E o pierdere însemnată, dar nu mă las
înfrânt. Mâine, în zilele de după ziua de mâine, în anii
viitori îl voi căuta neîncetat, neobosit. Dacă nu-mi va
răsări în faţă, mă voi strădui din răsputeri să-mi
amintesc, în cele mai mici amănunte, clipa iniţială, de
„mică revelaţie”, care se amplifică pe zi ce trece, încât
mă întorc iarăşi şi iarăşi la ea.
Aşa străbat eu, neîmpăcat, timpul, spaţiul, străzile,
parcul cu gândul la ce a fost şi la ce va fi. Şi le străbat
cu o nonşalanţă reţinută, întorcându-mă în acele
locuri unde am trăit sentimentele şi presimţirile cele
mai profunde şi adevărate... Parcul de la marginea
oraşului, terasa băutorilor de bere, urmele paşilor pe
nisipul aleilor, ştrandul şi peticul de cer de deasupra
lui, spintecat de ramurile copacilor seculari, vor
rămâne acolo unde sunt. De nu, vor rămâne în mine şi
pentru mine. Dar atunci va fi altceva, sub acelaşi cer,
un cer care va avea, măcar pentru o clipă, măreţia sa
revelatoare dintotdeauna.
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simeze
Un model academic: Liviu Suhar
Îndeobşte, toate noţiunile noastre primordiale, cadrele şi categoriile spiritului, care sunt instrumente prime ale cunoaşterii dar şi ale
interpretării, rezultă din experienţa noastră, superficială sau exhaustivă, a unei lumi aparent imobile prin tradiţia ce o conţine, unde
permanenţa formelor prevalează asupra devenirii lor, unde mirajul unei oarecare rigidităţi crează etaloane de care maestrul Liviu Suhar se
foloseşte pentru a agăţa de un cadastru intelectual o ambiţioasă dezvelire a legilor naturii.
Am privit tablourile maestrului considerând că mai există o consecinţă a confruntării omului în sine – cel care cunoaşte, o consecinţă de
ordin gnoseologic – cel care se cunoaşte, caracterul concret al „fotogramelor” elementelor tradiţionale (Flori şi obiecte/2009, Duo/1999, Cana
roşie: o familie/2003, Trepte albe/1997 sau Forfotă/2010) aşezând „fenomenologia suhariană” ca pe un act de însănătoşire a marilor teme şi
genuri populare pe care le-a degradat privitorul sau le-a ignorat încât, în cadrul acestui amplu proces rolul educaţiei estetice, pare a spune
maestrul, se defineşte ca un moment hotărâtor, prin care publicul, chiar dacă nu e întotdeauna avizat, tinde să fie eliberat de deprinderile
dăunătoare ale unei receptări grăbite.
Aici registrul se schimbă, procesul „însuşirii esteticului” reprezintă factorul intelectual substanţializat, demn de o demiurgică
reprezentare plastic figurativă, unde vehiculează concepte de o mare subtilitate: Solistul/2000, Chip/2002, Temă muzicală/2009, Dealul
negru/2004, Lumini incandescente/2005, dar mai ales Nocturnă/2003, Soarele roşu/2002, Singurătate/2007, la care adăugăm, ca pe un al
doilea sistem de semnalizare, considerând Capela Sixtină drept loc, triunghiul Sfintei Treimi drept esenţă şi fiinţa umană drept participare în
memoria pământului natal, elementele specifice pe deplin lămuritoare ale unei culturi plastice nepereche.
Aş încerca un demers subiectiv în opera maestrului Liviu Suhar, unde excesul de teme în stil popular potenţează tema-idee intrinsecă, în
care emoţia, dacă nu e permanentă este inventată în acest spirit, încât firescul capătă adevărate forme de iniţiere: Ziduri albe/2002,
Tensiune/1999, Introspecţie/1996.
Revin să subliniez că în pictură, mai mult ca în oricare altă artă,
eficienţa educativă a contactului vizual este posibilă numai pe baza
trezirii şi dezvoltării sistematice prealabile a sensibilităţii şi gustului
pentru frumos.
Numai în acest fel este posibilă trăirea estetică a operei de artă,
fără primejdia alunecării în interpretări şi subiectivisme sau anarhii
psihologiste. Mai mult, cultivarea unei sensibilităţi fine şi a unui gust
Nu poţi să nu vibrezi dacă deschizi ochii, nu poţi să
orientat estetic în primul rând, se face în accepţia maestrului Liviu
deschizi ochii şi să întorci capul, nu poţi să pleci pentru că simţi
Suhar, prin cel mai sigur criteriu pentru permanenta şi adevărata
că trebuie rămâi. Paradoxal şi contradictoriu în explicarea
înnoire a mijloacelor de expresie, şi anume oglindirea în trăire şi în
omului, Constantin Tofan, adevăratul colecţionar de
transformare, astfel încât elitismul unor subiecte are atingere de geniu:
sentimente, e cel pentru care virtutea înseamnă talent şi
Laguna/2010,
Muntele de aur/2002, Pomona/2010, Biserica
destinul – renunţare. El te aşteaptă în fiecare tablou ca să
albă/1993, Nocturnă/2003, Mere/2010.
înţelegi conduita lui în a face absenţa – prezenţă şi prezenţa –
Au fost aceste câteva scurte consideraţii un omagiu adus logosului
absenţă. Acumulator şi preparator de tensiuni sufleteşti, el
pentru care Liviu Suhar există în sufletul nostru şi, cum sufletul nu
caută momentul oportun fără a dezlănţui niciodată finalul.
are limite, notaţiile noastre pot fi interpretate în sensul că pshyche-ul
Respiră ca să poată încredinţa imaginilor viaţă şi iarăşi viaţă.
fiecărui tablou este peste tot, că întreg universul este însufleţit, iar în
Nimic artificial, nimic construit la întâmplare. Semnificative
ceea ce priveşte sufletul omenesc acesta depăşeşte cu mult limitele
instrumentele şi simbolurile. Finalităţi debordante şi aptitudini
„corpului vizibil”, iar pentru maestrul Liviu Suhar creşterea logosului
intuitive. Să mediem între renaşterea sub altă formă şi bucuria
descoperirii formei. Artistul ne surprinde întotdeauna
este un atribut al sufletului deschis şi înţelept, iar legătura dintre logos
nepregătiţi. O tactică prin care el, colecţionarul de sentimente,
şi suflet dobândeşte valoare de principiu pentru că el caută logosul în
se îmbogăţeşte cu noi şi pleacă mai departe.
om pentru a se cunoaşte pe sine precum şi universul, şi judecă ideea
supravieţuirii prin artă drept o continuă şi virtuoasă origine divină a
sufletului.

Colecţionarul de sentimente: Constantin
Tofan

Noul brand cultural păşcănean
Românul şi marea: Dan Cumpătă
Pentru Dan Cumpătă, opera de artă este cu atât mai realistă cu cât
denunţă mai pregnant deficienţele subiectului şi anunţă mai emoţionant
remedierea acestuia în viitor. Astfel, marea este pe de o parte atitudine
creatoare, pe de alta, pentru a îngrijora paradoxul, realistă. Modalitatea
artistică a operei de artă se află deci, dincolo de realism sau antirealism, în
unele cazuri. Coloritul nu copiază realitatea, mai ales pentru că exprimă
atitudinea artistului faţă de ea.
Pentru el, fenomenele sunt interesante doar ca manifestare a unei esenţe
şi mai apoi ca expresie a atitudinii faţă de aceasta. E un fel de „rinocerită” în
această atitudine realistă şi, în fiecare caz, respectiv tablou, asistăm la
transformarea „marinelor” în sentiment. Este o modalitate artistică
potenţatoare, de o gravă expresivitate, pentru că experienţa artistică nu se
constituie ca o dublură a naturii, ci ca natură înţeleasă şi apreciată. Astfel,
realismul lui Dan Cumpătă nu este menit să înregistreze realitatea mării aşa
cum este ea, ci îşi propune să înţeleagă direcţia în care poate fi orientată spre
binele (sufletul oamenilor), dar mai ales să orienteze sufletele acestora înspre
înţelegerea „semnificantului” şi a nu „semnificatului”.
Mai mult, putem spune că obligând „semnificantul” (marea) să fie
realist, înseamnă a îngusta pe de o parte provocarea de reflexiuni, asigurând
nu numai oglindirea aspectelor sensibile şi, pe de altă parte, adâncimea unei
originalităţi ce rezidă atât în unitatea câmpului vizual care se formează şi
adâncimea descoperirii şi strălucirea subiectului. Fidelitatea creatorului faţă
de „întâmplările” mării riscă spre autenticitatea atitudinii şi nu spre
exactitatea evenimentelor reprezentate. Este, cu fiecare tuşă, o alimentare a
îndepărtării omului faţă de „fenomenele” mării, la care participă printr-o
apropiere transformatoare. Acest context e deosebit de important pentru a
putea urmări fertilitatea subiectelor marine, spre a deosebi păreri şi
manifestări temporale sau atemporale într-o mimetică ce surprinde
semnificaţiile atât ale substanţei, cât şi transfigurarea în valoare. Există,
totodată, o stare de conflict ce revine obsesiv atunci când marea „răspunde”
discursivităţii prezenţei umane. Navele lui Dan Cumpătă parcurg cu abilitate
şi plasticitate, umplu golul detaliilor sau le sugerează, demonstrând poate
cea mai importantă dintre consecinţe ce constă în imposibilitatea
exhaustivităţii demonstrării emoţiei artistice.
Asupra acestei permanente depăşiri a conflictului dintre autor şi subiect
se naşte receptarea lucidă şi spontană, sensibilă şi raţională, limpede şi
ambiguă, previzibilă şi imprevizibilă în acelaşi timp, în stare a împlini rostul
artistului.
Cât este fiinţă şi cât nefiinţă în acest demers artistic? Clasic ca manieră de
abordare a exteriorităţii, romantic sub raportul motivelor de o frumuseţe
stranie şi interiorizat prin corelaţiile renascentiste impregnate în structuri
„impure”, un spectacol a cărui amintire te urmăreşte prin problematizare,
prin fabulos, oniric chiar, toate puse în slujba vizionarului şi nelimitării
patetice a abordării, marea constituind pentru Dan Cumpătă o fiinţă
ameninţată, care îşi exorcizează subiectele într-o cavalcadă doveditoare a
libertăţii şi distrugătoare de falsele siguranţe ale lucrurilor înţelese.
Un cosmos al expresiilor artistice mântuitoare, pe care spaţiul şi timpul
le va localiza într-o anume perenitate.
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Apreciind frumosul, a dăruit comunităţii o galerie
de artă: Grigore Craciunescu
A fi primarul unei comunităţi pe care tradiţia, literară cel puţin, stă sub adagio-ul
sadovenian al urbei unde nu se întâmplă nimic, l-a făcut pe Grigore Crăciunescu să-şi
deschidă gândurile şi faptele, întâmpinându-şi concitadinii cu încrederea în destinul
culturii şi creativităţii, a cărei valoare educativă este şi rămâne o pledoarie vibrantă şi
emoţionantă pentru cunoaşterea realităţilor culturale româneşti, unice în context
european.
Cred că gândul lui Noica, ce vedea în artă şi cultură specificul naţional, dar şi
reţeta împotriva indiferenţei şi nepăsării, a lamentării şi ignoranţei, a deschis pasiunea
edilului păşcănean spre tot ceea ce înseamnă şi reprezintă faptă de cultură. Aceasta s-a
concretizat aici, la Casa de Cultură a Municipiului Paşcani, în ceea ce numim Galeria
de Artă „Arcadia” şi care s-a dovedit surprinzătoare prin atitudinea şi originalitatea
varietăţii materialului uman folosit drept argument.
Admiraţia faţă de înzestrarea deosebită a şcolii ieşene de pictură a devenit
dominantă şi, după aproape doi ani de întâlniri admirabile, s-a înscris cu claritate în
conştiinţa păşcănenilor, răsfrângându-se asupra comunităţii cu bucuria pe care numai
cel care dăruieşte semenilor o împărtăşeşte.
Grigore Crăciunescu a înţeles pe deplin şi a promovat cu fiecare nou vernisaj
pledoaria pentru autenticitate, pentru esenţe, pentru performanţă, pentru tot ceea ce
însoţeşte talentul excepţional, dar şi personalitatea celor care au expus aici, pentru care
a considerat că trebuie să facă două lucruri esenţiale: invitaţii Galeriei să devină liderii
educaţiei artistice în urbea păşcăneană şi pentru aceasta albumele, veritabile
consemnări în timp, reprezintă tot atâtea cărţi de vizită, dovezi ale materializării în
concepţia sa a intelectualului român şi, în al doilea rând, transformarea Galeriei într-un
brand cultural al Paşcanilor.
A-I mulţumi pentru această atitudine şi a-i fi recunoscător totodată pentru
consecvenţă reprezintă, aş spune, o dovadă de prietenie. Am înţeles împreună, privind
simezele Galeriei de Artă „Arcadia”, că un act de cultură nu se judecă numai după
operele de o incontestabilă valoare, ci şi după realizările mici, de o trudă laborioasă şi
vrednică, pe care o depun, dar o şi delimitează operele autentice.
Receptarea critică, originalitatea şi, pe bună dreptate, misterul, formulează
obiecţiile, dar şi izbânzile noastre culturale. Iată-ne contaminaţi împreună, pe parcursul
acestei scurte istorii a vernisajelor ultimilor ani, de frumos, putând spune că am
câştigat amândoi libertatea de a prescrie realului cotidian realitatea valorii.
Evidenţiind entuziasmul cu care fiecare nouă întâlnire cu un alt artist a dovedit
viabilitatea construcţiei educativ-artistice, sugerăm să răspundem unei tulburătoare
întrebări: cine va putea să uite această jertfă întru bucuria sufletului? Cred că Grigore
Crăciunescu a înţeles discret tot ceea ce ţine de precizia nuanţelor pasiunilor creative,
dinspre şi înspre specificitatea spiritualităţii româneşti.
Promovarea brand-ului cultural Galeria de Artă „Arcadia” dovedeşte voinţa
domniei-sale de a înţelege că tragedia lipsei de cultură nu ţine de geografie, ci de
neimplicare, Grigore Crăciunescu dorind să aşeze în inima păşcănenilor frământarea
pe care orice cultură majoră o promovează: ieşirea din anonimat. Cum poate fi apărată
mai bine personalitatea colectivă a comunităţii decât prin participarea la o cultură
deliberată, voită, pentru care spontaneitatea creatoare care o apropie de natură şi
civilizaţie este dominantă? Să vedem în această tensiune interioară rezistenţa în timp a
ceea ce a vrut şi a promovat omul Grigore Crăciunescu. A fi sensibil, a avea bun-simţ,
a aprecia frumosul, nu poate însemna altceva decât cunoaştere, desăvârşire morală şi,
de ce nu, un pas spre monumental şi eternitate. Mâine, acest brand cultural va dovedi
că nu există tipare sau reţete, ci doar fapte şi oameni care ne pot uimi.
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Lecţia de sensibilitate: Florin Morun
Cunoscându-l într-o perioadă în care dimensiunea grafică descria un proces de
eliberare şi de înnoire, desfăşurându-se frontal printr-un hieratism distant, arta lui
Florin Morun ţinea de gestul expresiv şi plin de vioiciune, mult mai depărtat de
natura umană, efectul plastic constând în modul în care spiritul învingea fondul
panourilor (mici modele arhitecturale) şi totul părea tratat într-un spirit
ornamental aş spune, cu grijă totuşi pentru compoziţia de adâncime şi unitate. Era
un echilibru în modul cel mai fericit pentru etapa în care coloritul pierdea încet
din austeritate şi, dintr-o dată – aceasta este mărturia expoziţiei –, totul devine
catifelat, strălucitor, ba chiar am putea spune vesel: cinabrul, roşul de cireaşă,
tonurile de verde întunecat sau de gălbui, albastrul intens, sunt îmbinate în
armonii melodioase. Expresia „fizionomiilor” vegetale este melodioasă şi blândă,
are amploare în detalii. Se înlătură cu ostentaţie încercănarea de linii dure de
altădată.
Parcurgem împreună cu pictorul simţămâmtul delicat, intim, omenesc, ce
corespunde celui preocupat de viaţa intelectuală şi artistică în acelaşi timp.
Desluşim o atmosferă poetică ce învăluie atât elementul urban cât şi cel
peisagistic, menţinând în lumea transcendenţei elementele implacabile de realism. Unele metafore ţin însă numai de imaginar şi, de aici,
probabil, şi interioritatea atât de atent studiată. Proeminenţa volumelor e redată după principiul luminozităţii care apropie şi al culorilor
închise care îndepărtează. Aş numi acest exerciţiu, marcat de un acut simţ al nobleţei, o bucurie a măsurii şi a eleganţei care stârneşte
interes. Dorinţa de a descoperi aceste reale unităţi de stil impune, de fapt, un temperament ascuns, al cărui prestigiu este legat, în primul
rând, de creaţie.
Comunicarea artistului nu înţelege să epuizeze subiectele. El doreşte să indice câteva aspecte, întemeindu-şi „discursul imagistic” pe
ceea ce dă valoare persuasiunii, şi anume tehnica folosită. Este o retorică discursivă care nu se sfieşte să pună alături densitatea dar şi
iluzoriul formelor, impresionând şi convingând prin farmecul inovării. Florile, dar şi peisajele (aceasta pentru a coborî în exemplificări),
cuprind problema luminii naturale, cea care dă spontaneitate prezentării şi este suprapusă proporţionalităţii. Face aceasta printr-o
precizie şi claritate pe care le putem numi spaţialitate demonstrativă.
În tablouri trăieşte empatic şi imaginaţia noastră, formal finită faţă de cea a autorului şi care devine, dintr-o dată, violent
convingătoare. Spun că avem de a face şi cu multe presupuneri obiectivate de directa persuasiune a subiectului. Acesta este emoţionat,
pătrunzător, neplafonat şi creează decorul vieţii timpului recent. O complexă relativitate ce întregeşte scenic drumul de la tehnica
figurativă la o subiectivă structurare a ordinii într-o interpretare pozitiv „civilă”, pentru care imaginaţia nu e decât o altă faţă a
cunoaşterii. Unii vor spune falsă cunoaştere. Alţii, o izolare a acesteia. Eu cred că este, neîndoielnic, vorba de valoare, în care se fructifică
determinarea unui spaţiu general verosimil. Este vorba de o invitaţie transmisă prin mijloace vizuale de a privi, de a te asocia, de a intra
în acest demers artistic, atent fiind la ceea ce înseamnă dincolo şi dincoace. Avem, deci, şi realismul obiectului, dar şi al subiectului,
avem atenţia prin care orice fragment şi clipă a realităţii infinite devine corporativă, şi mai avem un realism moral, pentru că autorul are
principiul acţiunii în existenţă şi înţelege atât inerţia spiritualităţii, cât şi pe cea a punctului de sprijin.
O reprezentare formală ce înseamnă cunoaşterea pozitivă a lumii, care naşte problema justificării etice a imaginaţiei. Acestui
patrimoniu de imagini, exemplar prin execuţie, îi stă mărturie caracterul etic al tehnicii folosite şi dă autorului dreptul de a se oferi ca
model de comportare artistică, salvând crâmpeie de eternitate pentru noi toţi.

Arcadia Art Gallery
Familia creatoare: Smaranda şi Ilie Bostan
Ilie Bostan a descoperit etica materialului dur, a pietrei, a bronzului, a descoperit o vârstă a eticii pentru care regnurile se suprapun
şi înfrâng dominantele coordonate ale supravieţuirii şi incomodei atitudini faţă de impostura imprevizibilei denaturări a realităţii.
Respinge distanţele incomode şi simplifică dialogul cu ceea ce însufleţeşte nemişcarea. Câtă viaţă acolo unde totul pare neînsufleţit, câtă
vibraţie şi câtă ameninţare a perfecţiunii în fiecare detaliu! O performanţă pentru tot ceea ce uneltele pot face din exteriorul
nedescoperit. Dacă nu ar fi măiestria, ar fi talentul, dacă nu ar fi munca, ar rămâne doar sensibilitatea. Aşa, totalitatea unui demers ce se
autodefineşte drept performanţă şi profesionalism impresionează prin trăire. Nu atinge peştele, tocmai s-a pierdut între undele apei!
Smaranda Bostan aduce pe simeze o ploaie sub care orice realitate atinsă, transfigurată, devine mai simplă sau mai complicată, dar
cu siguranţă adevărată. Deja vârsta nu-i conferă altceva decât admiraţie. Talentul bine cultivat, efortul constant, bucuria dăruirii în
fiecare experienţă picturală reface, nu la cota promisiunii ci la aceea a certitudinii, prezenţa artistică. Aproape putem ghici împlinirile de
mâine pentru că privim certitudinile de astăzi.
Sa dai na?tere unei Galerii de arta nu este greu.
S-o ?ii vie, dinamica, este foarte greu.
Adica sa o transformi treptat ?i programat într-un reper cultural de care sa nu te po?i lepada în ciuda
vie?ii trepidante ?i istovitoare, ce ne macina fara discriminare. Pentru aceasta ai nevoie de instinct
artistic, dar ?i de materie prima pe masura, de proiecte care sa puna în lumina episoade importante
din istoria artelor vizuale române?ti, ini?iindu-te ?i ghidându-te, deopotriva, pe tine, ca vizitator.
Este nevoie de impecabila rigoare în cernerea trecutului ?i prezentului nostru artistic, pentru ca,
acoperind zona crea?iei clasice, moderne ?i contemporane, sa descoperim cunoscatorilor ?i novicilor
trasee inedite, pline de freamatul revela?iilor autentice.
În ace?ti primi doi ani de existen?ă a Galeriei Arcadia am avut parte de expozi?ii personale de pictura
(Liviu Suhar, Constantin Tofan, Smaranda Bostan, Sabin Drinceanu, Florin Morun, Dan Cumpata),
de sculptura (Ilie Bostan, Gabriela Drinceanu), de digital art (Valentin Sava), de o expozi?ie
interna?ionala impresionanta a 67 de arti?ti, realizata în colaborare cu galeria de arta Dana din Ia?i ?i
deasemenea de o expozi?ie de desen (Dan Hatmanu, Adrian Podoleanu, Drago? Patra?cu, Dana
Plahteanu, Atena Elena Simionescu, Sorin Purcaru, Zamfira Bârzu, Tudor Patra?cu, Ilie Bostan, Dan
Covataru, Cristian Diaconescu, Gabriela Drinceanu, Valeriu Gonceariuc, Liviu Suhar, Constantin
Tofan).
Cu un asemenea bagaj artistic Dumnezeu adauga ispitirea ca pe un drum al cunoa?terii. Şi o Galerie
de calitate poate deveni o asemenea ispită!

Carmen ANTON
Et in arcadia ego... Se împlineşte un an de când slujesc drept amfitrion această manifestare
cultural-artistică ce a reuşit să se impună comunităţii şi care a devenit un punct de reper pentru
ceea ce se întâmplă în peisajul contemporan al artei plastice moldave. A continua înseamnă a
respecta, acum, o tradiţie. Consider că mâine această bucurie a albumelor şi a vernisajelor va
însemna un tezaur artistic al comunităţii păşcănene. Vă mulţumesc pentru această încredere!
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Gabriela şi Sabin
Drinceanu: Îngerul a
strigat!
Într-un fel aproape contagios
simbolul devansează înţelegerea
şi ne apleacă asupra realităţii
deferind unei instanţe imaginare
repetiţii consecvente ale motivelor
şi motivaţiei credinţei creştine.
Refacerea în fragmentarium ca
manieră de lucru, diversitatea
materialelor folosite şi implicarea
lor subiectivă într-o manieră
aleatorie şi insistent devoratoare a
sensibilităţii se repercutează în
privitor, se cuantifică în temeri şi
desprinderi indecise.
Morfologia şi sintaxa acestei
gramatici a imaginii rămâne, însă,
pentru avizaţi, pentru
cunoscătorii demersurilor biblice,
pentru depozitarii tradiţiilor
familiei creştine, pentru cei care,
devenind iubitori de aproape, se
apropie de semeni şi de
Dumnezeu. Rigorile artificiale
rămân inventate şi supuse
subiectivelor interpretări ale celor
doi artişti plastici. Quo vadis...
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salonul literar
FRAGMENT DINTR-O STELĂ VOTIVĂ
[ ……………….] vom intra în e-sagila
templu imnic e-sagila ghid e corbul josef kafka
sceptic într-un batiscaf ca
melcul ludic nautilus. Tai prin sânge cu lentila
de scafandru în magie ieroglifa şi simbolul
patruzeci de nopţi strigat-am prin oglinzile convexe
cum un substantiv exprimă diferenţa dintre sexe
zeu: dingir + ama/ mamă = zeiţă
iar sobolul
arta de-a grava sigilii ne învaţă la surpare
din acel eon de aur vestind naşteri verginale
– tu: un semn lingvistic arca peste-a mării respirare
– eu: oracular limbajul obosit la rituale

Sunt în versurile lui Horia Zilieru şi sugestii ce trimit la
Blaga (între ele o definiţie a dragostei ca ,,blânda stare de
orbire”), sau la Nichita Stănescu („os hiperboreean”, îngerii
care trec cu aortele deschise pe hotarul dintre zi şi noapte)
etc., de unde putem deduce că pentru împătimitul, cordialul
poet ieşean comunicarea lirică începe printr-o asumare
solemnă a emblemelor poetice tradiţionale şi moderne. E o
umilinţă, e o trufie în această iubire de Poezie şi de
convenţiile ei prestigioase, azi când orice poet face
imposibilul pentru a scăpa de ele? Oricum, Horia Zilieru
poartă cu orgoliu insignele retoricii tradiţionale şi nu se
sperie de a fi socotit un poet nesincronic. El pune la
butoniera unei lirici frumos împodobite, o roză putridă şi
duce în mână un crin sfânt urcând, în acest timp, spre turlele
albe, inaccesibile ale amorului. Cu toată invazia de imagini
funerare (,,pierdut mormînt”, „giulgiu cald”, fluturi senzuali
îndrăgostiţi de ,,candeli şi ruini”, „pupila muribundă”,
castitatea sânilor care acoperă distanţa de la „crin la un iertat
mormânt”, „nunţi de cenuşă” etc.), poemul erotic al lui
Horia Zilieru nu-şi pierde, totuşi, caracterul feeric.
Dragostea continuă să fie o sărbătoare a simţurilor chiar şi
atunci când prin faţa ei trece un carnaval de imagini
agonizante. Clinchetul de oase, paloarea feţelor, tristeţea
amanţilor tineri prin parcuri siderale nu reprezintă decât
semnele şi măştile unei pasiuni ce se răsfaţă în oboseală şi
boală, aşa cum femeile frumoase îşi compun uneori o mină
de suferinţă pentru a marca o încordare a spiritului. O Doină
pe calea robilor sugerează o petrecere erotică într-un decor
cosmic funest, cu asfinţituri, porţi ale neantului şi.. sâni ce
aprind în nopţi crunte ,,roza sfântă/ crinul sfânt”. Roza este
„floarea de geniu” a poetului şi, hrănită cu suflarea morţilor,
ea dă o beţie extatică albă. Fluturii aleargă în nebunie,
coroanele de spini plâng pe „golgotha de carmin” şi pe
„carnale ruine” trec roiuri de albine rodnice.

vâsla velele şi cârma. Forma ta nu e etherul?
cine-i roza mea nocturnă? organonul de iluzii
lucrătorul în metale cu secretele transfuzii
va atinge treapta sfântă? poligon de trageri – cerul
explodează noi grafeme nu se-aude în cetate
sunet de statui spălate până bronzul cântă iară
coborârea auresei? dirijor e la fanfară
mare preot zilieru ( setea de divinitate )
la dictee – automate strânge-n ronduri suflătorii
zeului mărunt mărindu-i vocea rădăcina nimbul
să fim muţi
cât cere
timpul
verbul fără de sufixe. Nu mai suntem în love story
postpoziţiune viaţa m-a trecut de jumătate
steauă către judecată
viaţa acordând cu moartea prin morminte divizate
pielea taurului tobă cine o va face - o dată
sul de pergament? nagaică? saggilmuţii-n blasfemie
şchioapătă prin ablative cu quadriga de salvare
o ! femeie
zburătoare
amăgire cu regale arme de melancolie
la sfârşitul de mileniu ce buldozer limba calcă
pânza ceara şi cartonul masca umilinţei mele
sibilantele rebele
tronul zeilor şi-o arcă?
Învârt aripile morţii fumul morţii mă împinge
spre-un mormânt de gradul zero şi-n memorie apare
secera scânteietoare
retezând din pârgă spicul apărarea mea prin sânge
tânăr în bătrânul sânge. C-un stylet stilez incizii
cum cei vechi chemau în sânge cerul focul să-l coboare
şi pe table
migratoare
moartea o scriau cu sânge. Să fugim lăsând acizii
peste – arama întreruptă cu barbare intervale
literele primitive
plâng pe frescele votive
leagănul etherna vale

Academician EUGEN SIMION
După pregrinări lângă Orfeu şi Euridice, după interludii
în metru antic, după umbletul prin “ploi sacre” până în
preajma paradisului, contactele cu prezentul, în care “mai
sună cornul” spre departe, orientează privirile spre viitor,
spre “punctul de dorinţă”.
Muzica unifică trecutul şi viitorul într-un fior de
eternitate. Înainte de muzică, un profet legendar, dintr-o
vechime imemorială, revine „sub formă de-amintire şi
tăcere”, pietrele din „eternul mării” vorbesc despre
„strigări” de păsări ucise, iubirea armonizază lumini şi
umbre: „tu lampa eşti, eu umbra acordată/ în mâna ce-n
hipnoze ne scufundă”.
Dansul, ritualul liturgic, şerpii emblematici aparţin unui
sistem de mituri convertindu-se în ansamblul unui mit liric
propriu. Horia Zilieru împrumută unele elemente din
diverse mitologii, dar se comportă faţă de acestea cu
libertăţile unui modern. Vocea poetului transmite o
perpetuă aspiraţie spre un înalt intangibil, de aceea, de pildă
în mitul dragostei, dorul de sublim are drept
acompaniament suferinţa. Acesta pare a fi înţelesul titlului
Orfeu plângând-o pe Eurydice. Sensurile individuale sunt
ridicate într-o zonă a universalului uman, mitizate, expuse
pe un ecran mental, pentru lungă contemplare. Dar nu
ecranul este important, ci cântecul pe marginea imaginilor
desfăşurate. Horia Zilieru, iubitorul de somptuos, este în
esenţa manifestărilor sale un talentat poet orfic.
Acad. Constantin CIOPRAGA
Poezia lui Horia Zilieru îşi fixează esenţele între scenariul
mitic, tiparul suprarealist şi orfism; cărţile amintite, bine
reprezentate în antologia Melancolie de vulcan, îşi
organizează substanţa poetică, modalităţile şi procedeele în
jurul acestor trei repere, proiectând ceea ce se numeşte
"trăirea" eului liric într-un teritoriu al codurilor culturale, al
şoaptei şi muzicalităţii. Lirismul din, de pildă, Roza eternă
sau din Muzeul dragostei afirmă necontenita căutare a toposului; asemeni ochiului vedic atoatevăzător, versul taie
imagini, desparte fragmente de înţelesuri, croindu-şi drum
spre aparent inaccesibilul topos: cenuşă şi nimb - acestea sunt
elementele care jalonează calea versului spre constituirea
universului poetic, a lumii noi căreia îi dau strălucire atât
cenuşa, cât şi nimbul, pentru că ambele înseamnă ardere sfârşit de ardere şi moment de maximă ardere: vulcan.
Poezia dezvăluie palimpsestul; palimpsestos - textul care a
fost şters, spre a se scrie altul, deasupra celui vechi: cenuşa
este restul cuvântului originar, al textului "absolut", existând
în sine, deasupra cuvintelor pe care le adună legile sintaxei,
în vreme ce nimbul este superbia textului nou, original dar
nu originar, strălucitor dar nu orbitor: între a fi cenuşă şi a fi
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şi spinii în stâlpări de morţi se-împlântă
spinii ce taie sângele luminii
luminile de sânge la o nuntă
cu sacii de nisip zidiţi în faţă
în faţa unei uşi cu chei streine
opresc cu fumul fumul de albine
ca ochii unor sfinţi în somn de gheaţă
un somn de gheaţă o ninsoare veche
şi dincolo de tobe şi vacarme
învăţ ca orbii-n mers după ureche
gramatica din jignitoare arme:
bastonul cu colan şi perle scumpe
bastonul alb de orbi în lumi plurale
bastonul roşu ----------- un berbece lumpen
bastonul trândav --------- gârbovul batal e
bastonul buf bastonul fon
prescură
surpând adânce inimi de cremona
o capră gâfâie cu fân în gură
o javră cu ciolanu-n gât afona
aklima? soră a lui cain
Mamă
a câta oară mori în scurta viaţă
înmiresmând a cerului povaţă
o, soră, a batjocorii ce vamă
dai purităţii tale? văd sobolii
răgazul morţii petrecând epavă
pe corzile vocale turnuri golii
aş înălţa smerenei suavă
să fii în preajmă umbra celeilalte
Marii visând în sânge aurora
o roză cu făcliile înalte
altoi de aur îndesind-o hora
cu isaiia dănţuind de mână
rozariul alb de lumânări de ceară
când răstignirea cerul o coboară
şi ape plâng în clarul de fântână
aklima soră
maică
şi stăpână
ţărâna partea de ţărână cere
şi trece-nmormântarea prin artere
acum şi-n vecii vecilor
bătrână
mulţimea razei în cădere ţine
mormântul tău şi blânda scăpărare
îngenunchez şi carnea ia lumine
şi sună carnea clopotele clare
rupându-te bătăilor din astre
cât morţii nasc în dezvelire umbre
cu trupul tău ca laurul să umble
cu trupul meu prin oasele sihastre

Horia ZILIERU
subt copac adam şi eva. Suntem noi acele semne?
– o păreche: el bărbatul trup din lut din piatră oase
sânge din sudoarea mării văz din stele fumegoase
oscilări de nori în cuget ca ninsorile solemne
– ea: femeia răstignire galaxie şi armură
tropi măsura
şi cezura
pe când şarpele cu ură
în alt scrib secundus scrie varianta mea obscură
tema izgonirii noastre şi prin somn cu mâini livide
limba fiarei linge focul aţâţat între extaze
focul sacru cu 5 raze
până coasta verb se face verbul gura mea închide
niciodată să blesteme mâna ce-a ucis o dată
mâna amputată
mâna
interpreta prea bătrâna
când incert la geniul nopţii yahweh semnele arată:
jod e schiptrul ha e cupa waf o spadă ce desparte
sufletul de trup. Femeie, vom ieşi prin loka – dvara
(poarta lumii) din durere divizând în morţi povara
exerciţiul castităţii. Ce rămânem după moarte?
textul şi fidelitatea? o ! femeie zburătoare
amăgire cu regale arme de melancolie
corbul josef k. învie
forma / arca legendară navigând pe moarta mare
unde-n vârf de-argint străluce verbul în ameninţare:
mântuirea şi agapa
să-i înconjurăm o faţă vom lovi cu vâsla apa
la a treia încordare în o dublă despicare.
Cea de-a şaptea faţă trecem aura în laurire
iar prin ea bătrânul craniu ilumină cu uraniu
verbul stând pe tron de aur orga mării să-l respire
spumă
sare
pleavă
spasme
atrăgând sinucigaşii depunându-i în tăcere
ca baraje împotriva frigului din alte ere
cu poveşti sporindu-şi basme
inocenţă transhumare
gravitaţia ecoul bornelor imaginare
sângele golit de – aramă faza de astralizare.
Înălţarea nunţii noastre lava umbra târâtoare
plângem peste e-sagila templul Ochiului cel mare
cerului ne dă şi cercul în divina lui sudoare
cu pământul alternează leagăn şi înmormântare
[ …………………………………………..]
LAMENTO PENTRU FEMEIA BĂTUTĂ
o văd din cer în iarna ca un laur
sporind în chin văpaia preasăracă
subt candela de veghe când dezbracă
un trup mai pur ca lacrima de aur

până s-or face cuie sus să bată
pe lemnul sfânt aceste mâini în hora
de stâlpi de foc în goană spre gomora
o lacrimă ------------- mormânt la judecată
la jocul orbului rotind în spume
bastonul orb prin lumile plurale
bastonul alb ------------- bărbat berbece-anume
bastonul roş ------------ bărbatul sterp batal e
bastonul alb / bastonul roşu
zgura
surpând-o encefala de cremona
şi verbul bethleem îşi scoate-armura
şi seamăn în obsesie cu iona
închis în monstrul apei
văd sobolii
amanţi ai nebuniei
ce solie
sortit să-mi sape stolnica pustie
răgazul morţii petrecând bemolii
aklima mea eternă şi streină
o templu ars cu turle de vecie
acum şi-n vecii vecilor
lumină
sporitul hohot de lumină vie.
LAMENTO PENTRU FEMEIA LA TRAPEZ
Îşi pune siguranţa
ca o fantomă sare
în şirul de fantasme ( o plantă ireală
reflexe stimuli replici beteala aurală
odihnitoarea mare)
Seraful sacru / ochiul scrutând vâltori termale
contemplă se aruncă pândit de naufragii
bolnave cuşti cu fragii
de aur sună lobul urechii pe spirale.
În loja ficţiunii sunt numai filamente
şi frânghii glaciale blocate prin artere
pe şeile demente
inversele galere
şi ciclurile tobei din ce în ce mai rare
subt cerul de emoţii n-o lasă să coboare.
Îi simt singurătatea cum săgetezi elanii
şi-n aerul de sticlă
ne-închidem într-o iglă
la pol
anestezia iluminând vulcanii
trufaşi prin axa lungă
de coapsă nibelungă.
Prin câte ceruri zboară? în cercul ei sunt roată
de-a pururea captivă
un ac magnetic vector busolă în derivă
aprind un rug de turbă zăpezile îmbată
şi simulează naşteri dublând o falsă – alarmă
de paznic ce aclamă
grădinile-ndesite cu coarne şi copite.

şi ţipătul îi prelungeşte spinii

Mai 2012

CRONICA

salonul literar
să ne fugim şi blândele plerome
deasupra rozei intră-n ursa mare
tumoare oarbă surdă din tumoare
năimirea curge-n urma lor arome
la gura şchioapă latră un a/câne
oligofren prin găuri mari de pâne
la modul ionic sobru taragotul
şi
lamentoza solbemol trompeta
— într-un muzeu de artă calapodul
— într-un subsol atomic eprubeta
Iubita mea cu sâni cât galatheea
la miezul nopţii prin luneta-aceea
nu nu prin urechiuţa cheii
zeii
ne vor privi desfătul
roşomătul
ţinându-l în auz pe bach în vaga
sudoare dintr-o lumânare frântă
pe mănăstirea coapsei saxifraga
clopotniţa ding-dang-uri infra/nuntă.

A câta spiră urcă? bărbatul fără-o mână
un liliac la bară
pe cel din subterană cu faţa de lagună
în gând îl întrerupe şi în poem presară
letale le
petale.
Răspund la întrebare: biblioteca lumii
modelul Q sunt sânii
la gama galaxiei mereu în avangardă
imaginata temă
a trupului / genune fragment şi anatemă
eschivă voltă gardă.
Al doilea salt
poetul e gata să compare
elipsa ei avidă c-un verb la drumul mare
( inoportune
verbe
furtunile
de jerbe
descarcă-ntr-o femeie ) nu-i gamba geamandura?
nu-i glezna discul antic? trapezul şi epura
nu-i sunt mormântul fizic? aurolacă
lacră.

"nimbat", textul se produce din drama celui care l-a creat: pe
cenuşa cuvântului originar, nimbul cuvântului original:
"Din vedic triunghi/ ce ochi depărtatul/ somează/ bătrânul
tău trunchi/ demult apostatul/ c-o rază/ la celălalt pol?/ şi
taie prin vene/ tenebre/ clamări alcool/ obscenele scene/
funebre./ Ah topos pierdut/ vechi gărzi sociale-n/ armure/
de lut/ se mişcă şi scoală/ impure/ cenuşă şi nimb/ morişca
hilară/ în vogă/ fragmente de timp/ muzeul de ceară/
evocă" (Palimpsest).
Ioan HOLBAN

Meteoriţii
clasici la solstiţii
ne pierd corupţi auzul / văzul / vlaga /
o nostalgii de o.z.n. urale
o paradisele —— post/tavernale

Al treilea salt în crater înlănţuirea strânge
se îndulceşte clima
prin carnea mea, aklima
vlăstară a lui cain cel vărsător de sânge
trimite-mi rugul fumul străvechea întocmire
şi strigătul Fecioarei la sfânta răstignire
ce-ţi aminteşte volta? mai ştii tăia cartofii
morfi nomani în zale
/ muzee capitale /

joacă bine diofante
ah et come vi s'idova
şi-ţi dau roza de Moldova
bătută cu diamante
COPILĂRIRE LA ZEI
Domnii mei parola
zi-dari-dingir
(vameşul de-aramă
cu chiton de-aramă suie câte-o gamă
vama gibraltară) dumneavoastră? lear
(lear-ul lui shakespeare) doamna? înger blond
spada? de posada
nervul? cum e evul
gestul? ca incestul
cheful? cât chievul
rana? o nirvana
harul? mapamond
greutăţi viteză pietre de cavou?
niet pardon une fable cine azi mai scrie
“boul şi viţelul” din copilărie?
şi-i desfăşur mândru pieile de bou
“viaţa
şi constituţia
fizică sau morală
bunurile şi averea fraţii
surorile prietenii rudele mai îndepărtate case averi ascunse copii dragoste
minciuni infirmităţi servitori turme căsătorie
femei procese războaie moarte moştenire
religii călătorii demnităţi
beneficii duşmani închisoare supărări
cerc 12 divizii
o
de 30 ”

Nicicând scheletul navei adus la suprafaţă
nu ţi-a atins tărâmul thalassa mea thalassa
se-ncheie metastasa
întoarce-mă-n colchida şi dă-mi cealaltă faţă.
La secerări de-aramă arama goarnei moare
şi trecem laolaltă melancolii deşarte
pe subt arcada naltă de nezidită carte
/ alt cimitir de fiare / şi claunii se fardă
emoţia să ardă
tăcerea dansatoare
suntem în ursamare
cu nervii / echipaje ca sârmele ghimpate
în templele păgâne smintitul clopot bate.
URSUL DIN SKOPJE
În piaţa armelor sunându-şi lanţul
dansează ursul cu erasm în spate
lentile şlefuind. întreg bizanţul
ca locomobila vaporii scoate

O veche extremizare a distribuţiei simbolurilor erogene
constă în reprezentările prin reliefuri naturale. Mitologia
indică şi cea scandinavă, Leopardi, Baudelaire, Michel
Tournier au speculat această posibilitate: natura ca femeie,
femeia ca natură, detalii geografice prin componente ale
corpului erotic, anamorfoze, dezvoltări suprarealiste. Şi
Zilieru: „După sânul cel mai mare/astrul plângerii
răsare/după sânul din morminte,/astrul plângerii asfinte
(Doină, pe Calea-Robilor). Dubletul sânilor permite
complementizarea: „în foşnetul neauzit nu-s sânii/Cain şi
Abel singura clepsidră/pămîntul măsurându-l în seisme?”
(Orfeon). Pansexualizare; totul este pătruns şi totul pătrunde,
ca la alchimişti; şi referinţe specifice: „atomii de amor în
galaxii”, ”Un strop de sânge e în orice astru”.
Cu Roza eternă s-ar putea afirma că s-a ajuns la
capătul unei experienţe de unificare; se produce
suprarealism şi dadaism în versuri mai departe academice şi
cu material sacru, iniţiatic, ezoteric de pretutindeni –
egiptean, hindus, iudaic, elin, traco-dac, cu procedee topice
barbiste. Un enciclopedism furibund, exotic în felul lui
Dimov, cu imprevizibilul unui Florin Iaru, anticipându-l
vizionar pe Mircea Cărtărescu. Erotismul s-a liniştit şi s-a
dispersat: cea mai bună dovadă este că enumerând cele 9
atribute ale Astarteei, Scribul din mythistorima sau făgăduinţa
verbului se referă la genunchi, coapsă, coaste, sâni, gât, păr,
hymeric, spirit-trup, memorie-uitare. Poetul însuşi are
conştiinţa noii stări:
dirijor e la fanfară
mare preot zilieru ( setea de divinitate )
la dictee – automate strânge-n ronduri suflătorii
zeului mărunt mărindu-i vocea rădăcina nimbul
să fim muţi
cât cere
timpul
verbul fără de sufixe. Nu mai suntem în love story
postpoziţiune viaţa m-a trecut de jumătate

„sângele hrănind cu moarte trup bătrân/ închis mormânt”
joacă bine diofante
ah et come vi s'idova
şi-ţi dau roza de Moldova
bătută cu diamante
Îl urmăresc printr-o lunetă beată
şi-mi pare că e sfinxul pe şenile
şi ochiul văzător de zei (odată
prin plâns suna-va frigul din pupile)
Erasm salută galeria tronul
pe dublul lanţ se lasă leneş podul
descalecă şi fiara joacă trupul
deschide garda bâlciul
capra/lupul
afona capră ------- domnul lup afonul
îşi scot cascheta
amuleta
codul
şi cântă taragotul
şi trompeta
— într-un muzeu de artă calapodul
— într-un subsol atomic eprubeta.
Pann ursul as la qintele regale
o fulgeră cu ochiul tale quale
îi trece “trefla” pe la nări şi-o saltă
găsindu-i “pica” şi cadenţa clară
“trifoiul damei” şi durata naltă
de muzică la scară planetară.
Un mut traduce doamna vrea rodire
din mir de trandafir de cimitire.

Tragem batiscaful. stăm ca-n burţi de cal
evă siriacă ------------- stellă nepereche
suflet/sheep şi trupul/wether în pereche
zbiară sheep şi wether ---------- oaie şi batal.

be/capra de lepraga sparge cordul
busola inimii arată nordul
hau/lupul cantalupul schimbă părul
imagini târnosindu-i calampărul
behăitoare
lângă ---------- urlătoare

Reîncep tăierea ---------------- capra mea de lemn
bisturiu e peana lecţia de-anato
mie repetând-o scumpa mea erato
doamna poeziei erosul solemn.
joacă bine diofante
ah et come vi s'idova
şi-ţi dau roza de Moldova
bătută cu diamante

Între saturn şi jupiter o lavă
pulsează sus septimele majore
urechea mea cât noaptea scandinavă
timpanul ——— o pavană auroră
anahoreţi pe curba boreală
o cântă dincolo de rău şi bine
ei ----------- echipajele de cabaline
eu ---------- linia a doua în kabbală.
Se umflă gloata / drojdie de jale
când lentilarul strigă ursulane
din asfinţit coboară uragane
grăbind megagalactice-animale
o să murim şi trage-ntre focare
apocalipsa sângelui cel mare
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Instrumentu-acela? e un sarcofag
magul/speologul
maga/speoloaga
magul cu buldogul
maga cu buldoaga
doagele desfac
pânza-nsângerată? un papirus drag
opus? de canopus
ceara lui? ulysse
în butelii? sânge
masca? pentru vise
(sceptici se retrag
pe cântar aşează ca pe morţi în şir
popândău/citelus săruri eprubete
trestia oţetul fierea şi-un burete
reluând simbolul restul hidrargir)
“fi[i]
milostiv
prietene ascultă
plângerea mea ajută-mă
să vezi necazul meu şi mă înţelege
eu nu sunt un sclav înţelept şi ajutor
şi încurajare n-am primit nici un zăbav eu n-am
umblat liniştit prin grădinile cetăţii mele
vocea mea a fost înceată eu n-am
ridicat capul şi am mers cu el
în jos ca un sclav am fost
fără onoare în adunarea
egalilor mei păstorul soare–
le”

Poate-acum în trupul mării sângerând
răsfrângându-o sarea unei alte crime
linii de corăbii prova din vechime
vom găsi putride pe imundul prund.
Ce ne pasă nouă de reali rechini
jos suprarealii parcă-s manechine
prin vitrina apei recitând rechine
impresioniste în balet yoghin
ti-dingir-dim
munna simnu
zi-darì-gim
manab ede
[„…să trăiască-n trup de zeu i-a fost dat
suflet veşnic ca un zeu increat…………”]
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steauă către judecată
viaţa acordând cu moartea prin morminte divizate
pielea taurului tobă cine o va face - o dată
sul de pergament ? nagaică ? saggilmuţii-n blasfemie
şchioapătă prin ablative cu quadriga de salvare
o ! femeie
zburătoare
amăgire cu regale arme de melancolie
(Din poemul Fragment dintr-o stelă votivă sau în ceasul
al unsprezecelea).
Marian POPA
Prima condiţie a reuşitei unui asemenea tip de poezie
este, în esenţă, aceasta: în timp ce o parte din efortul
poetului este îndreptat spre depăşirea obstacolului pe care îl
reprezintă un element formal convenţional autoimpus, el —
poetul — va trebui să nu înceteze să rămână în emisie,
indiferent de sensul cuvintelor asociate pe parcursul
exercitării funcţiei locutorii.
A doua condiţie, legată de prima, este ca poetul să aibă
cutezanţa (sau indiferenţa — care aici tot curaj este) să
continue, hotărât, înlănţuirea, împreunarea cuvintelor,
ignorând orice posibile incongruenţe şi reguli de cod
general, pentru a putea respecta regula de subcod retoric
(formal) pe care şi-a ales-o.
Riscuri; remedii
„Normalitatea” inexistentului ce se iveşte prin
conexiunile de cuvinte şi imagini se va impune, în primul
rând, datorită curajului poetului de a „realiza” o succesiune,
chiar dacă aceasta este întâmplătoare, imprevizibilă, precum
aceea din vis.
Trebuie spus că, în multe cazuri, succesiunea devine de la
sine coerentă pe mari porţiuni, probabil datorită persistenţei
mentale a unor situaţii narative cu caracter arhetipal (cum ar
fi, de pildă, călătoria). Poeţii, deşi mânaţi de un factor formal
(rima, ritmul, omofonia), pot, desigur, să accentueze gradul
acesta de coerenţă prin adoptarea unei identităţi şi prin
trăirea deductivă a situaţiei ivite astfel. Dar atunci avem a
face, în mare măsură, cu metamorfozare deductivă.
Eugen NEGRICI
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născocitorul de gânduri
Printre Himere
Vasile POPA HOMICEANU
Meduza cu şerpii în loc de păr, stindarul Lup, Regele
Lup cu trupul de şarpe, locul comun şarpele, şi desigur,
Himera, din mintea noastră. Imaginea monstrului cu trei
capete, unul de leu, altul de capră, şi celălalt de şarpe.
Iarăşi, şarpele... Himera poate fi conceptul care descrie
orice monstru ale cărui componente sunt animaliere...
Acei daoi trebuie să fi avut şi ei un zeu, pentru că nu
puteau trăi singuri într-un univers solitar, dincolo de
civilizaţie... Şi, fie că l-au împrumutat de la vecinii
semantici, fie că şi l-au construit din fărîmele unui
imaginar propriu, acela va fi fost Zalmoxis!... Nu putem
nega, pentru că informaţiile ne sunt transmise de însuşi
Herodot, (posibil contemporan cu zeul) care va fi încropit
istoria ca ştiinţă, pentru a ne transmite, atunci cînd
vorbeşte despre geţi, cum că aceştia ajung nemuritori:
După credinţa lor , ei nu mor, ci acela ce piere se duce
la Zalmoxis, pe care unii îl socotesc identic cu
Gebeleizis... La fiecare al cincilea an ei aruncă sorţii şi
totdeauna îl trimit cu solie la Zamolxis pe acela dintre ei
pe care sortul încredinţîndu-i de fiecare dată toate
trebuinţele lor...
Seduşi de frumuseţea textului continuăm
reproducerea acestuia:
Trimiterea solului se face în acest chip, unii dintre ei
stînd în şir, ţin trei suliţi cu vîrfurile în sus, pe cînd alţii îl
apucă de mîini şi de picioare pe cel trimis la Zamolxis, îl
leagănă de mai multe ori şi după aceea îi fac vînt
aruncîndu-l deasupra vărfurilor de suliţi. Dacă omul
acela moare străpuns, ei sunt încredinţaţi că zeul este
binevoitor, dacă solul nu moare, îl hulesc învinuindu-l că
e un om rău. După ce l-au învinuit trimit alt sol. Ei îi spun
solului, cît acesta mai e în viaţă, tot ce vor să ceară de la
zeu. Cînd tună şi fulgeră, tracii despre care este vorba,
trag săgeţi în sus, către cer, ameninţîndu-şi zeul, deoarece
ei nu recunosc alt zeu în afară de al lor.
Teribilă morală, frumos trext, năucitoare religie.
Copiindu-i pe alţii, ne luăm lămurirea şi zicem că
acest dragon cu cap de lup şi trup de şarpe, care i-ar fi
speriat niţel pe romani, ar sintetiza simbolismul lui
Zalmoxe... S-ar descompune în energii creatoare,
masculin - feminin, zeul şi zeiţa, Apollo şi Artemis,
desemnaţi prin şerpii Caduceului Hermetic, care s-ar
reuni la realizarea Marii Opere Alchimice. Oricum, cei de
la apus de Dunăre, şi cei de la Răsărit, cei care vor fi fost,
au trăit alătirea cu lupii. Copil fiind am simţit gheara
lupului, am ascultat urletul său, suferinţa sa fiind şi
suferinţa păgubitului, pentru că lupii au ucis turma de oi a
tatălui meu, şi lupul m-a marcat, sufletul fiindu-mi şi azi
zdrenţuit de spaime... Deloc lupul nu-i soarele, ci fiara, ci
nebunia, ci întunericul care destabilizează natura, fiinţa,
locul, gîndul... Era pe atunci, azi nu mai ştiu cum e... De
ce să-l cunun cu soarele, de ce să-i ofer substanţa divină a
luminii, de ce să uit că el e duşmanul, şi că mi-a intrat cu
toate fantasmele întru fiinţă. Lupul e maleficul, şi nu doar
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pentru cel încercat, ci pentru toată comuinitatea. Lupul
este nebunie... Am văzut, cu ochii mei, în dimineaţa de
februarie oile sfîşiate, cu maţele atîrnînd, mieii smulşi de
gheara ucigaşă din trupul mamei lor, din trupul mioarelor.
Ne răzvrătisem, eu, tata, dar împotriva cui?! Nu ştiam.
Era ură, spaimă, dezbădejde...
Gîndesc, ce legătură va fi fost între Apollo, Zeul
lumină şi lup, ce intimisme fantaste se vor fi realizat între
cele două entităţi... Dimineaţa veni soarele, sîngele se
usca pe mantaua paielor din aşternut, şi a venit plînsul şi
ura... Ura s-a stins cu timpul , lupii s-au dus spre apus, în
pădurile veacurilor, nu i-am mai văzut, şi nici urmele lor,
doar foamea de mister a rămas, nevoia aspră de
cunoaştere... Dacă sentimentul religios va fi fost însoţit de
spaime, atunci sigur lupul şi şarpele va fi fost esenţa
religiei acestor oameni... Sunt îndoieli, şi mă îndoiesc. Cel
ce nu cunoaşte suferinţa, nu realizează tăria spectrului
morţii! În vacuumul spiritualităţii noastre exagerăm în
toate, din neputinţă, din imitaţie, din plecăciune. Din
nevoia neostoită pentru prestigiu. Vor fi fost pe aici
oameni lupi, aşa spune Herodot, desigur:
Aceşti oameni au reputaţia de a fi vrăjitori, căci atît
sciţii, cît şi elinii stabiliţi în Sciţia, spun că o dată pe an
fiecare dintre neuri se preschimbă în lupi, pentru puţine
zile, şi că pe urmă, îşi recapătă de îndată forma.
Normal să fi trăit cu lupii aceşti oameni, spaţiul
lor vizionar fiind pădurea şi codrul... E în noi fira, răul,
nevoia bazală de sînge. Duplicitatea, stîngăcia,
inconsistenţa actului! Va fi fost inventat pricoliciul, adică
omul-lup, adică acea fiară care preia trăsăturile negative
ale lupului. Iată-l cum atacă, cum ucide, cum distruge,
cum poartă bolile, fără a fi încă personaj mitic... El este
un carnasier feroce care are două picioare. Lupul e-n
fiecare dintre noi, spune Anaforeea, numai că nu se vede.
Mă linişteşte, şi-mi citeşte din Homer. Încă de pe acele
timpuri lupii sunt văzuţi ca animale feroce, însetate de
sînge.
Întocmai ca lupii, mirmidonii atacă:
Tocmai ca lupii, de carne hrăniţi şi grozavi în putere/
Care în munţi răpun, înhaţă şi sfîşie cerbul/
Mare, cornace, cu fălcile roşii de sînge, cu toţii./
Sunt lămurit, lupul carnasier, vine în fabulă , ca şi în
epopee, cu limba setoasă de sînge, e retealitatea noastră
imagistică, în care domină spaima. Prada caracteristică
lupilor sunt oile, mieii... Creştinismul îmi spune
Anaforeea intră în simbolistica lupilor, cu valenţe
proaspete... Pentru creştini simbolismul oilor, păstorilor şi
mieilor de sacrificiu este esenţial, extinzînd ideea şi
asupra lupilor. Creştinii erau turma, Isus era păstorul şi
mielul sacrificat, iar lupii erau prigonitorii creştinilor.
Iată-l pe Iisus, în predica de pe munte:
Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, iar pe dinăuntru
sunt lupi răpitori.
Simbol al voracităţii şi ferocităţii, lupii sunt opera
maleficului. Dar şi a perfidiei şi a prefăctoriei. Aş spune
doar că acel lup îmbrăcat în piele de oaie e perfidia, şi că
doar omul îi poate
lua locul. Lupul nu
e doar spaima de
moarte, ci şi teama
investită în
conştiinţa primară, a
celui fără nici o
experienţă, pe care-l
ameninţi: vine lupul
şi te mănîncă! Dacă
lupul este sinonim
cu imaginea
sălbăticiei, nu ne
îndoim că acesta
este şi dîrzenia şi
neînfricarea şi nemoartea... Lupul
vede noaptea, ochii
săi , în această
interpretare pot fi un
simbol al luminii şi
solarităţii, asociaţi
eroului războinic,
strămoşului mitic...
Este un sens pe care
grecii i-l dădeau lui
Apollo Lykaios...

Mai 2012

fascinaţia lecturii
De ce rivalitate?
Nicolae BUSUIOC
Într-o ordine a afinităţilor elective nimeni şi
nimic nu-i poate schimba preferinţele, nici măcar o
intervenţie din partea geniului naiv, permanent
admirat postum dar niciodată ascultat în viaţă. Este
semnul neabaterii lui de la principii, temeinic
verificate prin lecturi şi experienţe, criterii valorice
neclintite de pe soclu gândirii atâtor figuri ilustre.
Nu poate renunţa, de pildă, la cunoaşterea literaturii
care l-a dat pe Shakespeare şi unde s-a retras până la
urmă însuşi Chateaubriand, după cum este
inadmisibil să accepte confuzia dintre sire şi seur ca
formule de apel inversând personajele.
Dar în timpul primăverii afinităţile rămân
aceleaşi? Nu cumva splendorile naturii se strecoară
subtil în suflet şi minte încercând răsturnarea unor
reflecţii aproape imuabile? Din anotimpul ancestral
izvorăsc acum alte apropieri elective, întâietate are
indiscutabil armonia culorilor şi a liniilor
spectaculoase într-un peisaj de basm. Acum,
coroanele copacilor, rondurile de flori şi jocurile de
apă captează vizualul în extaz în defavoarea
meditaţiilor încorsetate de livresc. Viaţa în direct şi
nu numai litera neînsufleţită a cărţii.
Dar tot gândind la natură şi cultură, instinctul îl
face să intre într-un fel de dezechilibru, unul care îşi
înclină balanţa în alternanţă ritmică, ceea ce nu-i
procură o stare prea confortabilă. Ezitări,
inconsecvenţe, lipsă de imaginaţie sau incapacitatea
de a contura ecuaţia armoniei.
Şi dacă ar merge pe redarea strălucirii cuvântului
cu înţelesul de început, al acelui cuvânt dezbrăcat de
ifose şi tendinţe postmoderniste? Concomitent, ar
face efortul să vadă natura în lumina primordială,
cu frumuseţile ei primitive şi nu cu cele ajustate de
gusturi îndoielnice. Îşi imaginează ambianţa
dătătoare de simţăminte minunate, urmare a
împăcării şi nu a rivalităţii dintre natură şi cultură.
Poate şi o adâncire metafizică a celor două
admirabile ansambluri vitale ar ajuta la dezlegarea
tainei cele mai mari, taina existenţei. Zbaterea
firească între ceea ce i se dă genetic şi ceea ce obţine
selectiv reprezintă tocmai misterul fiinţei umane, o
secretă complexitate intrată mereu în competiţie cu
viaţa însăşi.
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basarabia - pământ românesc
Geneza chestiunii basarabene.
Războiul ruso-turc (1806–1812)
Ştefan PURICI
Basarabia este o parte a spaţiului naţional românesc
care, astăzi, sub aspect politico-statal, se identifică în
mare parte cu Republica Moldova. Acesteia din urmă îi
lipsesc, însă, partea de sud (judeţele Cetatea Albă şi
Ismail) şi partea de nord a Basarabiei (o parte a
judeţului Hotin), încorporate Ucrainei în 1940, având în
plus alipită Transnistria.
Originea toponimului Basarabia. De-a lungul
istoriei fruntariile geografice ale acestei regiuni au
variat sensibil, stabilizându-se definitiv la începutul
secolului al XIX-lea, în urma anexării zonei dintre Prut
şi Nistru de către Imperiul Ţarist. Totuşi, denumirea
Basarabia este mult mai veche, fiind legată, potrivit unor
cercetători, de aşezarea pe teritoriul românesc, la
mijlocul secolului al XI-lea, a migratorilor cumani. În
cronicile poloneze, cumanii sunt numiţi „bersabeni”,
„bersabensi”, „bersabeis”, „bersabis”, „sarsabis” sau
„bessarabis”. Aceşti termeni reprezintă o modificare
neînsemnată a numelui popular de „besermen”, dat de
polonezi popoarelor mahomedane şi în special
cumanilor (în pronunţarea lor „bsrbn”). Zona, în care
cumanii şi-au instalat efectiv statalitatea, a căpătat
denumirea de „Basarabia” şi privea doar regiunea
dintre Nistru şi Dunăre (vezi harta lui Georg
Reichersdorffer, din 1541).
Potrivit opiniei mai multor istorici români (Nicolae
Iorga, Şerban Papacostea, Victor Spinei, Neagu Djuvara
ş. a.), o statalitate cumană (Cumania sau Cumania
Neagră) a existat mai bine de un secol în zona
Basarabiei istorice şi în teritoriile care ulterior vor
deveni parte a principatului Muntenia. Slăbirea
autorităţii mongolilor, către sfârşitul secolului al XIIIlea, a permis românilor de la est de Carpaţi să se unifice
în cadrul a două state – Valahia (numită într-o primă
perioadă şi Ţara lui Basarab sau Ţara Basarabilor, după
numele dinastiei întemeietoare a Basarabilor) şi
Moldova. În anul 1345, în urma victoriei repurtate de
trupele valaho-maghiare în luptele împotriva tătarilor,
întreaga regiune danubiană, până la Cetatea Albă
inclusiv, a fost trecută sub autoritatea lui Basarab I
(1310-1352). Anume de aceste evenimente, adică de
extinderea autorităţii Basarabilor asupra teritoriului
dintre Nistru şi Dunăre, leagă alţi cercetători originea
toponimului.
Probabil, încă din 1387 Basarabia a intrat în
componenţa Ţării Moldovei, deoarece domnitorul Petru
I Muşat aducea omagiu şi devenea vasal al regelui
Poloniei, împreună cu „poporul şi ţara noastră, cetăţile
Moldovei şi celelalte domenii” (subl. n.). În orice caz,
Roman I Muşat (1391-1394) se putea intitula „Domn al
întregii Ţări a Moldovei, din munte până în ţărmul
mării”.
La 1484, turcii au ocupat cetăţile Chilia şi Cetatea
Albă, Basarabia rămânând, până la războiul din 18061812, sub administraţia otomanilor, cărora li se vor
alătura mai târziu tătarii din Crimeea. Din acest motiv,
pe harta folosită de negustorul francez Motiel în timpul
călătoriilor sale în Turcia (1580-1582), precum şi pe
harta geografului italian Sansone (1641) în locul
toponimului „Basarabia” apare „Tartaria”. Prin tratatul
de pace de la Bucureşti (1812), administraţia rusească a
extins denumirea „Basarabia” asupra întregului teritoriu românesc anexat Imperiului Ţarist. Rusia a apelat la acest toponim, pe de o parte, pentru a arăta
Europei că nu a ştirbit din integritatea Moldovei şi Ţării
Româneşti, iar pe de altă parte, pentru a conferi zonei
răpite o anumită individualitate politico-administrativă
şi, în acelaşi timp, pentru a păstra argumente în scopul
emiterii unor noi pretenţii teritoriale (asupra fostelor posesiuni ale Basarabilor) în spaţiul carpato-danubian.
Expansiunea Rusiei ţariste în direcţia Balcanilor.
Dacă, în secolele XV-XVII, mersul istoriei sud-est
europene a fost marcat definitoriu de expansiunea
otomană şi, într-o măsură mai mică, de cea
habsburgică, în secolele XVIII-XIX destinul acestui
spaţiu, în special al principatelor române, va fi
influenţat puternic şi de expansiunea ţaristă.
Deja în anul 1679 reprezentanţii Moscovei cereau
otomanilor, fără succes încă, stabilirea hotarului dintre
Turcia şi Rusia pe râul Nistru. Urcarea pe tron a ţarului
Petru I (1689-1725) a imprimat politicii externe
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moscovite o dimensiune globală, europeană. Educaţia
obţinută pe baza unor lucrări de istorie, precum şi a
letopiseţelor ruseşti, i-a conturat o concepţie politică
antiotomană, determinându-l să declare, nu o singură
dată, că el „se va răzbuna pe turci şi tătari pentru toate
ofensele, pe care aceştia le-au provocat Rusiei”.
După o perioadă de cucerire a spaţiului necesar
ieşirii la Marea Baltică, în 1711 Petru I îşi îndreaptă
armatele împotriva otomanilor. Campania de la Prut
(1711) a reprezentat prima intrare a trupelor ţariste pe
teritoriul Ţării Moldovei. „Trădarea” lui Dimitrie
Cantemir, acţiunile antiotomane ale domnilor munteni,
afirmarea etnicităţii româneşti în rândul clasei boiereşti
din cele două principate au determinat Poarta să
apeleze la varianta instituirii regimului fanariot. Eşecul
ţarului ar fi putut avea consecinţe şi mai grave pentru
Moldova, autorităţile turceşti examinând posibilitatea
transformării acesteia în paşalâc.
Spre deosebire de evenimentele precipitate din 1711,
în timpul războiului ruso-otoman din 1735-1739
armatele ţariste au ocupat pentru o perioadă mai
îndelungată principatele (iulie-octombrie 1739), românii
având posibilitatea să cunoască mult mai bine
caracterul şi intenţiile ruşilor. În timpul negocierilor
ruso-otomane din 1737, diplomaţia ţaristă, susţinută de
cea austriacă, a revendicat, pentru prima dată, anexarea
Basarabiei (pe lângă regiunile Kubanului şi Crimeii) şi
recunoaşterea Moldovei şi Valahiei ca principate
autonome sub suzeranitatea Rusiei.
Primul succes palpabil a înregistrat Petersburgul,
însă, abia în urma războiului ruso-turc din 1768-1774,
când, prin Tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi,
sultanul a acceptat dreptul ţarului de a-i „vorbi în
favoarea” Principatelor Române. În articolul XVI al
tratatului, era din nou abordată chestiunea Basarabiei:
„Rusia înapoiază Sublimei Porţi întreaga Basarabie cu

Akkerman, Chilia, Ismail şi cu târgurile şi satele şi tot
ceea ce cuprinde această provincie, după cum îi
restituie şi fortăreaţa Bender (…)”. Acelaşi lucru a fost
prevăzut şi de Tratatul ruso-turc din 29 decembrie 1791
(9 ianuarie 1792), semnat la Iaşi, în urma încheierii
războiului ruso-austro-otoman din 1787-1791. Chiar
dacă nu a reuşit să se instaureze în ţările române, Rusia,
datorită victoriei repurtate în războiul din 1787-1791, şia mutat hotarele pe Nistru, devenind vecină directă a
Principatului Moldovei.
Chestiunea teritoriilor româneşti în relaţiile internaţionale la începutul secolului al XIX-lea. Sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea a
reprezentat, pentru istoria Europei, o perioadă de
tensiuni, convulsii şi de spectaculoase modificări de
frontiere. Marea responsabilă de seismele politicosociale a fost Franţa revoluţionară şi napoleoniană.
Urmărindu-şi interesele – confruntarea Imperiului
Rus cu Poarta Otomană –, împăratul francez Napoleon
I l-a îndemnat, în iunie 1806, pe sultanul Selim III să nu
permită vreunei puteri străine (subînţelegându-se,
evident, Rusia) să intervină în discuţiile dintre otomani
şi răsculaţii sârbi (răscoala antiotomană în Serbia a
durat din 1804 până în 1813). Totodată, l-a sfătuit să-i
destituie pe domnii fanarioţi de la Iaşi şi Bucureşti, care
făceau jocul Petersburgului, şi să-i înlocuiască cu
principi români din vechile familii domnitoare ale
Moldovei şi Munteniei.
La 24 august 1806, Alexandru Moruzi şi Constantin
Ipsilanti au fost înlocuiţi cu Scarlat Calimachi, în
Moldova, şi, respectiv, Alexandru Şuţu, în Ţara
Românească, cunoscuţi pentru orientarea lor filofranceză. La 8 septembrie, Italinski, ambasadorul Rusiei
la Istanbul, a înaintat un protest oficial prin care făcea
responsabil guvernul otoman de încălcarea
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prevederilor hatt-i-şerifului din 1802, care stipula
durata domniei la şapte ani şi condiţiona înlăturarea
domnitorilor de săvârşirea unor delicte grave şi doar cu
consimţământul Rusiei. Acest protest a fost urmat de o
altă notă, din 29 septembrie, care anunţa ruperea
relaţiilor în cazul în care domnitorii destituiţi nu-şi vor
relua imediat dregătoriile. În acelaşi timp, la „sugestia”
lui V. Malinovski, consulul rus la Iaşi, o parte a
boierimii ieşene a adresat ţarului o petiţie, în care îşi
exprima speranţa că Moldova va fi eliberată de sub
jugul otoman de către Rusia şi va trece sub oblăduirea
acesteia din urmă. Guvernul ţarist folosea cu abilitate
sentimentele antiotomane ale românilor pentru a-şi
atinge propriile sale scopuri anexioniste.
Pe de altă parte, Anglia, speriată de creşterea bruscă
a influenţei franceze la Istanbul, a înaintat o notă
guvernului otoman prin care îşi exprima nemulţumirea
faţă de măsura adoptată de Poartă şi anunţa
constituirea unei noi şi numeroase coaliţii antifranceze
care urma să-l zdrobească pe Napoleon. Sultanul,
supus presiunilor externe ruseşti şi engleze, confruntat
cu conflictele cu paşalele locale şi nemulţumirile
ienicerilor, precum şi cu răscoala sârbilor, a dispus la 15
octombrie reinstaurarea vechilor domnitori.
Războiul ruso-turc din 1806-1812. Era, însă, prea
târziu pentru a evita ciocnirea cu Rusia. La 16
octombrie 1806, generalul rus Michelson a primit ordin
să pregătească invadarea Principatelor, în timp ce
ambasadorul rus prezenta Porţii noi revendicări:
restabilirea tuturor drepturilor şi privilegiilor Moldovei
şi Valahiei, eliberarea lor de armata neregulată a lui
Pasvan-Oglu etc. Fără să aştepte răspunsul
Istanbulului, evocând obligaţiile Rusiei privind
menţinerea ordinii în Principate – în special în Ţara
Românească, care fusese atacată în mod repetat de
trupe turceşti şi de mercenari de la sudul Dunării –,
ţarul a ordonat generalului Michelson să treacă Nistrul.
La 11 noiembrie, cu o armată de aproape 40000 de
ostaşi, acesta a intrat în Moldova, iar la 25 decembrie a
ocupat Bucureştiul. Abia la 24 decembrie Turcia declara
formal război Rusiei.
Războiul ruso-turc a cunoscut, în desfăşurarea sa,
câteva etape: 1. De la invadarea Principatelor până la
semnarea armistiţiului de la Slobozia, lângă Giurgiu (11
noiembrie 1806 – 12 august 1807); 2. Perioada
negocierilor ruso-otomane la Iaşi şi a tratativelor rusofranceze privind soarta Imperiului Otoman şi a Europei
în general (până în martie 1809); 3. Reluarea ostilităţilor
armate pe frontul de la Dunăre şi pe cel din Caucaz
(până la mijlocul lui octombrie 1811); 4. Perioada
tratativelor de pace de la Giurgiu şi Bucureşti (19
octombrie 1811 – 16 mai 1812).
Într-o primă fază, ruşii plănuiau să ocupe
principatele, iar după încheierea păcii să formeze un
stat „tampon” între imperiile habsburgic, ţarist şi
otoman, prin unirea Moldovei şi Ţării Româneşti. În
acest scop, în fruntea ambelor principate a fost numit
domn Constantin Ipsilanti (decembrie 1806 – februarie
1808). Aşa cum sublinia şi cronograful Manolachi
Drăghici, în Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani (1857),
administraţia lui Ipsilanti „n-a ţinut multă vreme şi nici
n-a însemnat ceva domnia lui, căci dispoziţiile cele mai
grele ţineau de Prozorovski (comandantul armatei
ţariste de ocupaţie – n. n.) şi de Kuşnikov (şeful
administraţiei ruseşti de ocupaţie – n. n.)”.
După ocuparea ţărilor române, în primăvara anului
1807 trupele ţariste au declanşat operaţiuni militare
împotriva cetăţilor turceşti de la Dunăre. Trebuie de
menţionat faptul că în armata rusă au luptat, ca
voluntari sau mobilizaţi, sperând în emanciparea ţărilor
lor de sub stăpânirea otomană, mulţi români, alături de
bulgari, sârbi ori greci. Astfel, la Odesa a fost organizat
un corp de voluntari moldoveni sub conducerea
maiorului Pangalo. În Moldova, unităţile de voluntari
erau formate sub îndrumarea boierului Gheorghe
Cantacuzino, colonel în armata rusă. Pandurii lui Tudor
Vladimirescu vor lupta alături de ruşi la Cladovo,
Negotin şi Plevna. La începutul verii lui 1807, în
componenţa armatei ţariste luptau împotriva turcilor în
jur de 20.000 de români, greci, sârbi şi bulgari.
Odată cu declanşarea ostilităţilor, Franţa a început
să ajute Poarta cu instructori militari şi tunuri. La
rândul ei, Anglia a intervenit în sprijinul Rusiei,
trimiţând, în martie 1807, o escadrilă engleză în Marea
de Marmara. Concomitent, lordul Arbuthnot,
ambasadorul englez la Constantinopol, a prezentat
sultanului un ultimatum, prin care i se cerea să se
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alăture coaliţiei antifranceze şi să cedeze principatele
dunărene Rusiei.
Demersul englezilor a suferit, în scurt timp, eşec, iar
între Napoleon I şi Alexandru I s-a realizat o nouă
apropiere, soldată cu semnarea tratatului de la Tilsit (25
iunie / 7 iulie 1807). Potrivit articolului XXII al
Tratatului de pace dintre Rusia şi Franţa, armatele ţariste
urmau să evacueze Principatele române şi să încheie
pacea cu Imperiul Otoman. În acelaşi timp, prin
articolul VIII al Tratatului secret de alianţă ofensivă şi
defensivă, semnat odată cu primul tratat, în cazul în care
Poarta avea să fie zguduită de tulburări interne şi nu
reuşea să încheie pacea, Rusia obţinea dreptul ca,
alături de Franţa, „să elibereze de sub jugul şi chinurile
turceşti toate provinciile Imperiului Otoman în Europa,
cu excepţia Constantinopolului şi a provinciei
Rumelia”.
Acceptând mediaţia Franţei, în august 1807, Turcia a
încheiat cu Rusia armistiţiul de la Slobozia. Ţarul se
obliga să retragă trupele la est de Nistru în timp de 35
de zile, însă ruşii n-au respectat prevederile
armistiţiului, profitând de faptul că otomanii au intrat
în Brăila înainte de evacuarea principatelor. Mai mult,
Alexandru I şi-a exprimat clar intenţiile sale anexioniste
în instrucţiunile date, la 27 septembrie / 9 octombrie
1807, generalului conte P. A. Tolstoi, ambasadorul
Rusiei la Paris. Astfel, ţarul sublinia că „felul cel mai
repede de a încheia acest război ar fi (...) să obţin
posesiunea Ţării Româneşti şi a Moldovei; ca într-un
cuvânt, marginile imperiului meu să fie împinse în
această parte până la Dunăre”. În cel mai rău caz, Rusia
trebuia să obţină măcar „toată ţara cuprinsă sub numele
de Basarabia, cu cetăţile de la Bender, Akkerman,
Chilia, Ismail”, apoi cetatea Hotin, precum şi nişte
teritorii ponto-caucaziene. Însă negocierile rusootomane, purtate la Paris sub aşa-zisa mediere a lui
Napoleon, în iarna 1807-1808, nu s-au putut finaliza din
cauza pretenţiilor exagerate ale Rusiei.
În februarie 1808, Alexandru I a renunţat să-l
menţină în fruntea principatelor pe domnul fictiv
Constantin Ipsilanti, numindu-l pe senatorul S. S.
Kuşnikov preşedinte al Divanelor şi administrator civil
al Moldovei şi Ţării Româneşti. În martie 1808, în
principate a fost înfiinţat un „exarhat”, care includea
Moldova, Valahia şi Basarabia şi care era subordonat
sinodului rus. De asemenea, s-a dispus reînfiinţarea
străvechii episcopii a Cetăţii Albe şi numirea în scaunul
arhieresc a cărturarului ardelean Gavriil BănulescuBodoni, care se bucura de încrederea ocupanţilor.
Între timp, trupele ţariste, aflate sub comanda
mareşalului A. A. Prozorovski, erau imobilizate la
Dunăre de boli şi de lipsa proviziilor pentru oameni şi
cai. În urma rechiziţiilor efectuate în anii 1806-1807,
mărturisea comandantul rus, „Basarabia a fost
transformată într-un adevărat deşert de către trupele
noastre”. Rechiziţiile forţate de produse alimentare,
care depăşeau toate posibilităţile reale ale Principatelor
române, au condus în cele din urmă, în toamna anului
1810 şi primăvara anului următor, la o foamete ce a
lovit crunt populaţia. În paralel, autorităţile de ocupaţie
au început să adopte măsuri în vederea încorporării
ţărilor române în cuprinsul Imperiului Ţarist. În vara
lui 1808, Kuşnikov a dispus pregătirea unui
recensământ al populaţiei, precum şi introducerea
numelui familiei imperiale în slujbele din bisericile
moldovene şi muntene. Faptul că ţarul Alexandru I era
sigur că va anexa principatele române se desprinde şi
din măsura adoptată la 30 iulie 1808, când, printr-un
ucaz imperial, au fost desfiinţate consulatele ruseşti din
Iaşi şi Galaţi.
Între timp, urcarea pe tron, în vara anului 1808, a
sultanului Mahmud al II-lea (1808-1839) a dat o nouă
orientare diplomaţiei otomane. Sultanul a subliniat că
nu se poate discuta despre cedarea principatelor, Poarta
fiind pregătită să redeschidă ostilităţile pentru a le
recuceri.
Dificultăţile apărute în Spania şi rezistenţa puternică
din partea populaţiei l-au determinat pe Napoleon să
obţină un sprijin ferm din partea lui Alexandru I. Drept
urmare, la Erfurt, la 30 septembrie / 12 octombrie 1808,
a fost încheiată o Convenţie secretă de alianţă, prin care
Franţa recunoştea încorporarea Ţării Româneşti şi a
Moldovei la Rusia, iar împăratul renunţa la calitatea sa
de mediator între sultan şi ţar.
În acest context, diplomaţia rusească a propus
otomanilor negocieri directe, însă iniţierea lor a fost
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împiedicată de izbucnirea unor noi tulburări la
Constantinopol. Ţarul a decis să profite de dezordinea
de la Poartă pentru a impune condiţii de pace
avantajoase Rusiei. De Anul Nou 1809 (1/13 ianuarie),
mareşalul Prozorovski s-a adresat boierilor din Divan
„să înceteze de a-şi mai face iluzii că ţara aceasta n-ar
rămâne pentru totdeauna sub stăpânirea rusească”. În
concepţia lui Prozorovski, cele două principate urmau a
fi divizate în patru provincii: Basarabia, Moldova şi
două provincii muntene.
În primăvara anului 1810, Cancelaria imperială
rusească a adus la cunoştinţa lumii luarea în stăpânire a
Moldovei şi Ţării Româneşti. Însă, în urma răcirii
relaţiilor ruso-franceze, Petersburgul a lăsat să se
înţeleagă că s-ar mulţumi doar cu Moldova de dincolo
de Prut, pentru celelalte teritorii româneşti cerând un
echivalent în bani (20 milioane de piaştri). Ulterior,
ţarul va propune împăratului Austriei să ocupe
Muntenia şi Moldova până la Siret, restul urmând să
revină Rusiei. La sfârşitul verii anului 1811, în faţa
ameninţării franceze, guvernul ţarist a promis Porţii ca,
în schimbul încetării ostilităţilor, să renunţe la Ţara
Românească. Însă, după ce, la 22 iunie 1811, armata
rusă a obţinut victoria de la Rusciuc şi, apoi, a încercuit
trupele otomane în tabăra de la Slobozia, turcii au fost
constrânşi să capituleze, la 23 noiembrie 1811.
La tratativele de la Giurgiu (19 octombrie – 21
noiembrie 1811), reprezentanţii Rusiei au revendicat,
totuşi, graniţă la Dunăre, însă marele vizir Ahmed-paşa
a declarat ferm: „Eu vă dau Prutul şi nimic mai mult.
Prutul sau războiul”. În condiţiile încercuirii corpului
principal al armatelor otomane, vizirul a acceptat
stabilirea graniţei pe Siret şi braţul Sulina. Deoarece
sultanul Mahmud II a refuzat să accepte această linie,
negocierile au fost reluate la Bucureşti, la 31 decembrie,
pe principiul stabilirii graniţei pe Prut. Turcii au
consimţit să dea Rusiei zona dintre Nistru şi Prut, cu
excepţia Cetăţii Albe, Ismailului şi Chiliei. În martie
1812, Poarta a cedat Cetatea Albă, iar în aprilie, a
acceptat să distrugă cetăţile Ismail şi Chilia, în schimbul
ridicării unui oraş turcesc la gurile lacului Cahul.
Pacea de la Bucureşti. La 16/28 mai 1812, la
Bucureşti, a fost semnat Tratatul de pace între Rusia şi
Poarta Otomană. El cuprindea 16 articole, la care se
adăugau două articole secrete. Articolul IV prevedea ca
linie de hotar dintre cele două state râul Prut, de la
intrarea acestuia în Ţara Moldovei şi până la locul unde
se întâlneşte cu fluviul Dunărea, apoi pe acest râu până
la Chilia şi până la vărsarea lui în Marea Neagră.
Din punct de vedere al dreptului european,
Imperiul Otoman nu putea ceda teritoriul unui stat
aflat doar sub suzeranitatea şi nu în componenţa sa.
Însă, după înlăturarea domniilor pământene şi a
instaurării domniilor fanariote, otomanii considerau
Principatele drept părţi integrante ale Imperiului. Nu
trebuie uitat, de asemenea, că în dreptul islamic
lucrurile nu erau la fel de clare, iar Poarta şi-a modelat
permanent, de-a lungul vremii, conceptele de drept
internaţional. Pe de altă parte, pentru turci era
important ca frontiera să nu se mute direct pe Siret,
fiindcă următoarea apă importantă era Dunărea, fapt ce
ar fi adus Rusia aproape în inima Balcanilor. Diferendul
putea sfârşi şi mai rău. În cazul în care în relaţiile rusofranceze nu izbucnea criza, este greu de crezut că ţarul
ar mai fi cedat linia Dunării.
Rusia a încorporat un teritoriu românesc cu o
2
2
suprafaţă de 45630 km , care era cu 7400 km mai mare
decât partea rămasă sub stăpânirea principelui de la
Iaşi. Imperiul Ţarist a înglobat cinci cetăţi, 17 oraşe, 685
sate, cu o populaţie de circa 490 mii de locuitori.
Comandamentul rusesc a ordonat ca în toate bisericile
să se aducă laudă lui Dumnezeu pentru faptul că Rusia
a terminat războiul cu o pace glorioasă, cu o nouă
lărgire a „hotarelor patriei” şi că, în sfârşit, a reuşit să
extindă stăpânirea rusească până la Dunăre. Marcând,
ulterior, în 1912, aniversarea centenarului de la
încorporarea zonei pruto-nistrene, un oficial ţarist
sublinia: „Anexarea Basarabiei este un mare avantaj
pentru noi. Ne-a adus mai aproape de Balcani, ne-a
ajutat să ne consolidăm poziţia pe Dunăre şi să ne
pregătim avansarea ulterioară pe teritoriile Imperiului
Otoman, continuând astfel politica de expansiune a
ţarinei Ecaterina”. Într-adevăr, în 1817, Rusia a
încorporat braţul Sulina, iar datorită Tratatului de la
Adrianopol (1829) a obţinut şi braţul Sf. Gheorghe,
turcii obligându-se să evacueze malul drept al acestui
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braţ pe o distanţă de două ore.
Atitudinea românilor. Reacţiile faţă de acest rapt
teritorial au fost diverse. Membrii Divanului de la Iaşi,
aflând de condiţiile păcii, au salutat cu „negrăită
bucurie”, ca nişte „adevăraţi şi credincioşi patrioţi”,
extinderea hotarelor Rusiei. Însă, după ce armatele
ţariste s-au retras din Principate şi Scarlat Calimachi şia reocupat tronul, Divanul moldovean a prezentat
domnului, la 26 octombrie 1812, un protest împotriva
„răşluirii Moldovei nenorocite”. Semnatarii memoriului
arătau că partea anexată Imperiului ţarist este „cea mai
bogată”, „cea mai bună”, este „tot trupul şi inima ţării”,
„izvorul vitelor”, „chelerul ţării, ogoarele de grâu şi
orz, pe când partea rămasă Moldovei este mai mult
păpuşoişte”. Domnitorul ţării a înaintat acest protest
Porţii, însă nu se putea aştepta o anulare a tratatului
ruso-otoman.
Ulterior, în timpul desfăşurării lucrărilor
Congresului de pace de la Viena (1814-1815),
mitropolitul Veniamin, preşedintele Divanului, i-a
îndemnat pe boieri să elaboreze un protest şi să aducă
problema Basarabiei în dezbaterea reprezentanţilor
Marilor Puteri. Spătarul Cazimir s-a oferit să-l ducă la
Viena şi să-l susţină în numele ţării ciuntite.
Domnitorul n-a împărtăşit această idee, temându-se să
nu-i supere pe ruşi care, conform tratatelor
internaţionale, erau „protectorii” Principatelor. Boierii
n-au insistat, zicând: „Cum va fi voia Măriei Tale”.
Veniamin, rămas în minoritate, părăsind Divanul, pare
să fi spus următoarele cuvinte: „Pentru Bucovina, Ghica
Vodă (Grigorie al III-lea Ghica, 1774-1777 – n. n.) şi-a
pierdut viaţa, şi noi pentru Basarabia nu facem nici
măcar un protest”. În schimb Ion Caragea, domnul
muntean, a insistat pe lângă cavalerul de Gentz să-l
determine pe Metternich, cancelarul Austriei, să ridice
chestiunea retrocedării teritoriului dintre Prut şi Nistru.
Acesta din urmă însă nu a dorit să-l irite pe Alexandru
I, fiind convins că Rusia nu putea admite cedarea noii
achiziţii.
Pentru populaţia autohtonă, instaurarea noii
stăpâniri, fie ea şi ortodoxă, semnifica modificarea
condiţiilor de bază ale existenţei cotidiene. În urma
anexării zonei pruto-nistrene, a fost încălcată
integritatea teritorială a Ţării Moldovei, au fost divizate
proprietăţi şi familii, a fost destrămată piaţa economică
unică, au fost provocate pagube irecuperabile
economiei, vieţii politice şi culturii principatului.
Subliniem faptul că Poarta Otomană nu se implica în
problemele curente ale administrării Principatelor,
dregătoriile fiind ocupate de indigeni, iar biserica şi
justiţia foloseau, fără vreo îngrădire, limba română.
Înlocuirea stăpânirii otomane cu dominaţia ţaristă,
cunoscută încă din acea perioadă pentru tratamentul
aplicat populaţiilor neruse, a provocat nelinişte în
rândul maselor. Istoricul basarabean rusofil Leon Casso
menţiona că populaţia provinciei anexate „a început,
către sfârşitul anului 1812, să emigreze în Principatul
Moldovei (…) Era o fugă în masă: plecau mai ales
ţăranii, după ce-şi îngrămădiseră în grabă catrafusele
într-o căruţă, şi se îndreptau spre Prut pentru a ajunge
pe malul drept, care rămăsese sub dominaţie
turcească”. Generalul rus Pavel Kiselev scria, la rândul
său, că locuitorii fugeau din Basarabia, „preferând jugul
turcesc, greu pentru ei, administraţiei noastre”.
Implicaţii internaţionale. Anexarea teritoriului
dintre Prut şi Nistru a făcut ca problema Basarabiei să
devină, pe lângă dimensiunea ei de diferend în cadrul
raporturilor ruso-române, o chestiune internaţională.
Ea va fi dezbătută de diplomaţii europeni atât cu ocazia
războaielor antiotomane în care va fi implicat Imperiul
Ţarist, cât şi a tratativelor care priveau Principatele
Române şi, ulterior, România.
Anexarea Basarabiei s-a repercutat asupra politicii
externe ruseşti. Pentru prima dată, Rusia a ocupat un
teritoriu locuit de o populaţie creştin-ortodoxă care se
aflase sub dependenţa Porţii. Acest fapt obliga
Petersburgul să acorde atenţie deosebită provinciei,
căreia îi va reveni rolul de „vitrină” europeană a
vastului imperiu. Locuitorii creştini din Peninsula
Balcanică, aflaţi sub dominaţie otomană, trebuiau
convinşi că doar sub oblăduirea Rusiei ortodoxe viaţa
lor se va îmbunătăţi sub toate aspectele. Pe această cale,
ţarismul pregătea terenul pentru noi anexiuni în sudestul Europei.

ut pictura poesis

*Fragment din lucrarea Istoria Basarabiei, Editura Semne,
Bucuresti, 2011
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restituiri
Istoria lui Dumnezeu
Ionel SAVITESCU
„Dacă trebuie să întemeiem o credinţă nouă şi vibrantă
pentru secolul XXI, poate că ar trebui să medităm la istoria
lui Dumnezeu, ca să învăţăm câteva lecţii şi să înţelegem
unele avertismente”
(KAREN ARMSTRONG)
Este, bineînţeles, o
încercare temerară de a
trece prin cei 4.000 de ani
de căutare a divinului, întâi
în religia mozaică (conform
lui Hans Küng
IUDAISMUL, Ed. Hasefer,
2005 şi DICŢIONARULUI
BIBLIC, traducere din
limba franceză de
Constantin Moisa, vol. I, A
– H, Ed. Stephanus,
Bucureşti, 1995, p. 116,
Avram împreună cu tatăl
său Terah, soţia Sara şi
nepotul Lot au părăsit
cetatea sumeriană Ur în jur
de anii 2100 – 1900 î.e.n.,
când sunt numiţi „ebrei”, adică, „de dincolo”. Deci,
evreii au o istorie atestată de aproximativ patru milenii),
apoi, în cea creştină şi în islamism, întreprindere dusă la
bun sfârşit de Karen Armstrong (n. 1944), fostă
călugăriţă, timp de şapte ani, apoi, după ieşirea din
monahism s-a consacrat studiului şi milosteniei. Cu o
listă bogată de lucrări, Karen Armstrong realizează
actuala cercetare*, care constituie un apogeu al studiilor
sale dedicate religiilor monoteiste. Masivul tom este
structurat în unsprezece capitole care se parcurg, în
genere, cu dificultate, având în vedere mulţimea
informaţiilor din diverse epoci şi religii, deşi pe alocuri
se întâlnesc erori de informaţie şi de datare: „Această
carte nu va fi o istorie a realităţii inefabile a lui Dumnezeu
Însuşi, care este dincolo de timp şi de schimbare, ci o istorie a
modului în care oamenii L-au perceput de-a lungul timpului,
de la Avraam până în zilele noastre. Ideea lor despre El are o
istorie, căci a fost întotdeauna ceva uşor diferit pentru fiecare
grup de oameni care au folosit-o în diverse epoci. Felul în care
o anumită generaţie şi-L reprezintă pe Dumnezeu poate să nu
aibă niciun sens pentru alta. E un adevăr că propoziţia <Cred
în Dumnezeu> nu are un sens obiectiv în sine, ci, ca orice
altă afirmaţie, are sens doar într-un anumit context, când e
făcută de o anumită comunitate. Prin urmare, cuvântul
<Dumnezeu> nu are un conţinut fix, ci, dimpotrivă include o
gamă largă de sensuri, unele dintre ele fiind contradictorii sau
excluzându-se reciproc” (p. 20). Evident, este exclus ca
acest tom masiv să-l prezentăm exhaustiv, pe capitole, ci
numai unele probleme de real interes. Cercetând
îndeaproape cartea în chestiune am remarcat că exegeza
este însoţită de o bibliografie recomandată: generală (în
cadrul căreia este citat şi Mircea Eliade „Unul din cei mai
importanţi specialişti în studiul comparat al spiritualităţilor,
o lectură esenţială”, p. 489, din păcate, numai cu două
titluri: Mitul eternei reîntoarceri şi Sacrul şi profanul,
iar în ceea ce-i priveşte pe gnostici sunt omişi, printre
alţii, Hans Jonas, Carsten Colpe, Ugo Bianchi şi I. P.
Culianu), apoi, pe capitole, în sfârşit, un set de hărţi,
glosar, note, indice de nume. Oricât ar părea de
surprinzător, Karen Armstrong nu deţine întâietatea în
cercetarea ideii de Dumnezeu, ci preotul Wilhelm
Schmidt, care în 1912 publicase „Originea ideii de
Dumnezeu”, apoi, Rudolf Otto cu Sacrul (1917),
argumentând că iniţial a existat un monoteism primitiv,
după care a apărut credinţa în zei (Zeiţa – mamă un
reper însemnat la diverse popoare), în fine, Amenhotep
IV, Ehnaton (aproximativ 1361 – 1340), soţul Nefertitei şi
tatăl lui Tutankhamon, a efectuat o reformă religioasă,
introducând monoteismul lui Aton, lucru menţionat, în
treacăt, şi în paginile cărţii de faţă (p. 46). Însă, deşi
egiptenii susţin că sunt printre cele mai vechi seminţii, a
existat între Tigru şi Eufrat populaţia sumeriană, care,
de asemenea, uimeşte prin durata dinastiilor de regi (v.
C. W. Ceram „Zei, morminte, cărturari”, 1968) şi S. N.
Kramer (v. „Istoria începe la Sumer”, 1962). Marea
dramă a poporului evreu s-a petrecut în 722 î.Hr., când
Regatul de Nord este cucerit de asirieni conduşi de
Sargon II, iar cele zece triburi evreieşti dispar din istorie.
După unele surse asiriene sunt duşi în robie 27.280 de
evrei (v. Josy Eysenberg, „O istorie a evreilor”,
Humanitas, 1992, 2006). În ceea ce priveşte Regatul de
Sud (Iuda) a suferit două agresiuni din partea
babilonienilor conduşi de Nabucodonosor, nu una cum
se relatează în carte (p. 82): prima în 598 / 97, sub
Ioachim, când sunt deportaţi nobilii, clerul, meşteşugarii
şi profetul Iezechil. A doua invazie babiloniană din 587
/ 86 este mai devastatoare decât prima, Templul lui
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Solomon este incendiat, distrus şi jefuit, populaţia este
dusă în robie. Din această epocă datează Talmudul
babilonian, evreii trăiesc în comunităţi compacte, se
adună în sinagogi, deprind pasiunea cărţii şi a limbilor
străine. Cum nici o stăpânire nu este definitivă,
Babilonul, deşi părea o cetate inexpugnabilă, este cucerit
de Cirus cel Mare în 539 î.Hr., iar după edictul acestuia
(„Cilindrul lui Cirus”, 538) o parte dintre evrei revin la
Ierusalim şi contribuie la ridicarea noului templu, scriu
Talmudul palestinian, cele două variante sunt publicate
într-o singură ediţie la începutul secolului al XVI-lea, la
Veneţia, de către David Blomberg. Pentru evreii rămaşi
în Babilon începe diaspora evreiască. Au urmat câteva
secole de influenţă greacă, mai ales, după cele trei
victorii ale lui Alexandru cel Mare asupra lui Darius III
Codomannos la Granicos (334 î.e.n.), Issos (333 î.e.n.) şi
Gaugamela (331 î.e.n.), nu cum se scrie la pagina 93, că
în 332 î.e.n., fără a se menţiona locul vreunei bătălii,
Alexandru l-a învins pe Darius III. Au urmat alte secole
instabile – notabilă este transpunerea Septuagintei în
greacă de cei 70 (72) de erudiţi evrei, câte şase de fiecare
trib –, în fine, în anul 70, romanii conduşi de Titus (nu
Vespasian, p. 99) cuceresc Ierusalimul şi distrug
Templul lui Solomon pentru a doua oară: „Romanii au
fost atraşi de înalta moralitate propovăduită de iudaism... şi
chiar s-a sugerat că unul dintre împăraţii dinastiei Flaviene sar fi convertit la iudaism, aşa cum, mai târziu, împăratul
Constantin avea să se convertească la creştinism” (p. 99).
Chestiunea nu trebuie să surprindă: Sabina Popeea
(soţia lui Nero) fusese o femeie cultă, preocupată de
iudaism, după cum împăratul Claudius fusese interesat
de etrusci. Evident, venirea lui Iisus Hristos în lume a
constituit o acţiune benefică, umanitatea dorind să o
îmblânzească, încât să ne imaginăm ce a fost ea înainte
de apariţia lui Iisus? Multe probleme privitoare la viaţa
lui Iisus Hristos au rămas, în parte, neelucidate
satisfăcător (naşterea, durata vieţii, moartea, unde
anume şi-a petrecut cei 18 ani după prima înfăţişare în
Templu la 12 ani, când uimeşte prin profunzimea
gândirii), încât actualul Papă Benedict al XVI-lea, în
„Isus din Nazaret” (Ed. RAO, 2010, p. 53) se întreabă:
„ce a adus atunci Isus, dacă nu a fost nici pacea
mondială, nici bunăstarea tuturor, nici o lume mai
bună? Ce a adus? Răspunsul este cât se poate de simplu:
pe Dumnezeu”. Într-adevăr, să ne imaginăm actuala
lume fără prezenţa divinităţii, o lume scoasă din făgaşul
spiritualităţii şi al credinţei în favoarea unor bunuri
materiale efemere. Probabil că va sucomba: „Ca şi
Buddha, Iisus părea să întruchipeze aspiraţiile multor
contemporani şi să confere substanţă visurilor ce bântuiau
poporul evreu de secole. Când era în viaţă, mulţi evrei din
Palestina L-au crezut Mesia. Pornise spre Ierusalim şi fusese
aclamat ca Fiul lui David, fiind însă ucis, doar câteva zile mai
târziu, prin răstignire, o înspăimântătoare pedeapsă de
sorginte romană” (p. 108). Dacă s-ar fi întâmplat ca toţi
evreii să-L recunoască de Mesia, probabil că, astăzi am fi
avut o singură religie, după cum se prevede de către
iniţiaţi că la sfârşitul veacurilor vom avea o singură
religie şi o singură limbă de comunicare, iar după
tradiţia mozaică la sfârşitul veacurilor vom avea epoca
de aur a umanităţii, nu la începutul timpurilor cum
aflăm din mitologia greacă. După botezul lui Iisus de
către Ioan Botezătorul (care anticipase venirea lui Iisus
„căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua sandalelor”.
Care era starea societăţii evreieşti din acele timpuri
rezultă din răspunsul dat de Ioan Botezătorul la
întrebarea oamenilor: „Ce să facem, deci?... Cel ce are două
haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă
asemenea”, v. Jacques Duquense, Isus, Ed. Humanitas,
2006, p. 83), încât după aproximativ trei ani de
propovăduire, Iisus este arestat, condamnat şi executat,
fiind mai primejdios ca ideolog, decât Baraba, un
criminal de drept comun. După opinia noastră, soarta
lui Iisus fusese pecetluită în momentul când Caiafa s-a
exprimat astfel: „Nu pricepeţi nimic, spuse el, nu vă gândiţi
nici măcar că e în folosul vostru ca să moară un singur om
pentru popor şi să nu piară întreaga naţie?” (v. Jaques
Duquense, vol. cit., p. 187). În fine, natura divină a lui
Iisus Hristos a fost stabilită mult mai târziu: „După
moartea Lui, adepţii au hotărât că Iisus fusese de natură
divină, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat imediat. După cum
vom vedea, doctrina conform căreia El fusese Dumnezeu cu
chip omenesc nu s-a finalizat decât în veacul al IV-lea.
Consolidarea teoriei întrupării în credinţa creştină a fost un
proces complex, care a avut loc treptat. Iisus Însuşi nu a
pretins niciodată că este Dumnezeu, fără îndoială. La botez,
un glas din ceruri Îl numise Fiul lui Dumnezeu, ceea ce era,
probabil, o confirmare a faptului că El era Mesia cel iubit” (p.
111). După gnosticul Valentinus, divinitatea era „perfectă
şi preexistentă (...), sălăşluind la înălţimi de nevăzut şi de
nenumit, fiind momentul de înainte de început, strămoşul şi
adâncimea. Este de necuprins şi nu se vede, fiind nemuritoare
şi nefăcută, este Liniştea şi adânca singurătate pentru eoni
infiniţi. Cu Ea era gândul, care se mai numeşte Slavă şi
Linişte” (p. 125). Creştinismul se impune în Imperiul
Roman, odată cu Constantin cel Mare, aflându-se, la un
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moment dat, în rivalitate cu misterele lui Mithra, cult
păgân răspândit în armata romană. O ultimă încercare,
fără succes însă, de revenire la păgânism s-a petrecut în
timpul lui Iulian Apostatul (361 – 363), după care
creştinismul se impune definitiv, evident, fără a-i nega
disputele şi interpretările diferite din sânul Bisericii. În
opinia noastră, toate cultele religioase anterioare
creştinismului sunt trepte de iniţiere oferite omului de
divinitate. Asemenea mozaismului, islamismul ia
naştere prin revelaţie (numai creştinismul prin trimis
ceresc), Mahomed (570 – 632) reuşeşte să unifice toate
triburile arabe, astfel că într-un secol arabii devin o mare
putere, imperiul lor întinzându-se din Himalaya până în
Pirinei. Viaţa şi activitatea lui Mahomed sunt cunoscute,
bunăoară, din dr. Irineu Mihălcescu (Istoria religiilor
lumii, 1946), Al. Babeş (Drama religioasă a omului,
1975), şi Mircea Eliade (Istoria credinţelor şi ideilor
religioase, III, 1983). În anul 610 aflat pe muntele Hira,
Mahomed este trezit din somn de „o copleşitoare prezenţă
divină”, iar un înger i-a poruncit să recite. A urmat o a
doua viziune în care i s-a arătat îngerul Gabriel. Dacă
prima revelaţie este primită începând cu anul 610,
transmiterea Coranului s-a desăvârşit în următorii 22 de
ani, nu cum este scris la pagina 174: „Spre deosebire de
Tora, care, potrivit Bibliei, i-a fost revelată lui Moise pe
muntele Sinai, Coranul i-a fost dăruit lui Mahomed puţin
câte puţin, vers cu vers, de-a lungul a treizeci şi doi de ani.
Viziunile continuau să fie dureroase. <Niciodată nu am
primit o revelaţie fără să simt că mi se smulge sufletul>, avea
să spună el peste ani... Textul nu i-a fost dat lui Mahomed în
ordinea în care îl citim noi azi, ci fragmentele le-a primit la
întâmplare, după cum cereau împrejurările şi după cum le
asculta sensul mai adânc. Pe măsură ce i se dezvăluia fiecare
episod, Mahomed, care nu ştia nici să citească, nici să scrie, îl
recita cu glas tare, musulmanii îl învăţau pe de rost, iar
puţinii care cunoşteau alfabetul îl notau” (p. 175).
Traducerea Coranului în limbile occidentale implică
dificultăţi, araba, în genere, este o limbă dificilă la
tradus, fiind alături de ebraică şi sanscrită o limbă sacră,
deosebită de greaca Noului Testament: „Conform unei
vechi tradiţii timpurii (hadith), Dumnezeu i-a spus lui
Mahomed: <Eram o comoară ascunsă. Şi voiam să mă fac
cunoscut. De aceea am făcut lumea>” (pp. 186, 280). Cum
este perceput Dumnezeu de filozofii arabi, misticii arabi
şi evrei constituie materia a două capitole (VI – VII),
ajungând cu expunerea la doctrina Cabalei, a Zoharului
(Cartea splendorii) şi a arborelui sefirotic. Dumnezeu
apare sub denumirea En Sof („fără sfârşit”), denumire
neîntâlnită în Biblie sau în Talmud: „En Sof li Se arătase
misticilor evrei sub zece chipuri sau sefirot („calcule”) ale
realităţii sacre, ce emanaseră din adâncurile de nepătruns ale
Dumnezeului incognoscibil. Fiecare sefirah era o etapă de
revelaţie în care se arăta En Sof şi purta un nume simbolic,
însă fiecare sferă divină cuprindea întregul mister al lui
Dumnezeu, prezent sub un anumit titlu. Conform exegezei
cabaliste, fiecare cuvânt din Biblie se referă la unul dintre cei
zece sefirot, fiecare verset descriind o întâmplare sau un
fenomen care avea un corespondent în viaţa lăuntrică a lui
Dumnezeu Însuşi” (p. 289). Indiscutabil, Cabala a făcut să
curgă în jurul ei multă cerneală, atât din partea unor
savanţi evrei cât şi creştini, originile ei rămânând, în
parte, incerte, chiar dacă a fost studiată de Johannes
Reuchlin (1455 – 1522), iar mai aproape de noi, de G.
Scholem, Isidor Epstein, Alexandru Şafran şi Moshe Idel
(acesta din urmă, consacrându-i nu mai puţin de trei
cărţi: „Cabala. Noi perspective”, „Perfecţiuni care
absorb. Cabala şi interpretare”, „Cabala şi Eros”,
având în pregătire „Cabala şi Marele Lanţ al Fiinţei”).
Astfel, G. Scholem consideră în „Studii de mistică
iudaică”, Hasefer, 2000, p. 83, că leagănul Cabalei se află
în Provenţa (secolul XII), nicidecum în Orient sau în
Spania, în timp ce, Isidor Epstein (v. Iudaismul,
Hasefer, 2001, p. 298) observă două direcţii de
dezvoltare a Cabalei („practică” şi „speculativă”),
ambelor, găsindu-le origini orientale, din Babilon, de
unde sunt introduse în Europa la date diferite: secolul
IX şi XII. În ceea ce-l priveşte pe Moshe Idel făcea
observaţia că doctrina Cabalei nu se bucură de aceeaşi
consideraţie ca misticismul islamic, hindus sau budist.
În fine, asupra gândirii din Cabala se revine în Capitolul
VIII „Un Dumnezeu pentru reformatori”, în care este
amintit cabalistul Isaac Luria (1534 – 1572), care a
răspuns la o problemă ce frământă de secole pe
gânditorii monoteişti: „cum era cu putinţă ca un
Dumnezeu perfect şi infinit să fi creat o lume finită în care s-a
strecurat răul? De unde se ivise el? Luria a aflat răspunsul
închipuindu-şi ce se întâmplase înainte de emanarea sefirot,
când En Sof se adâncise într-o sublimă introspecţie asupra
Lui Însuşi. Pentru a face loc lumii, a golit o regiune din Sine
Însuşi. Prin acest act de <retragere> (tsimtsum), Dumnezeu
a creat un loc în care El nu se afla, un spaţiu gol pe care îl
putea umple prin intermediul a două acţiuni desfăşurate
simultan, exprimare de sine şi creaţia. A fost o încercare
curajoasă de a ilustra doctrina complexă a facerii lumii din
nimic. Primul act al lui En Sof a fost un surghiun autoimpus
de o parte a propriei Lui fiinţe... Ideea nu e departe de kenosisul primordial pe care creştinii l-au văzut în Treime, prin care
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restituiri
Dumnezeu Se golea în Fiul printr-un act al exprimării de
sine” (p. 313). În 1492, prin cucerirea Granadei de către
spanioli, evreii au de ales între convertire şi expulzare,
după ce fuseseră expulzaţi din Anglia (1290), Franţa
(1394), evreii spanioli răspândindu-se în Imperiul
Otoman, Balcani, Africa de Nord, o parte trec în
Portugalia, de unde au traversat oceanul în America de
Sud. Acum se răspândesc în Europa cele două ramuri
evreieşti: aşkenazii (Europa răsăriteană) şi sefarzii
(Spania, Imperiul Otoman). Mistica ia avânt în Europa,
oamenii obişnuiţi şi noii gânditori religioşi încep să se
convingă că raţiunea nu este suficientă în descifrarea
tainei numită Dumnezeu, iar Thomas à Kempis scrie:
„Ce-ţi foloseşte ţie cercetarea şi propovăduirea Sfintei Treimi,
dacă n-ai smerenie, fără de care nu poţi să placi Treimii? Cu
adevărat, vorbele mari nu fac pe sfânt şi pe drept, ci viaţa cea
plină de fapte bune place lui Dumnezeu. Mai bine doresc o
inimă frântă şi smerită decât ştiinţa de a hotărî în chip
ştiinţific ceea ce este Treimea. De ai şti pe de rost toată Biblia
şi zisele tuturor filozofilor, dar ţi-ar lipsi dragostea şi darul, ce
ţi-ar folosi?” (pp. 318 – 19). În ceea ce o priveşte pe
Tereza de Avila care reformase viaţa călugăriţelor
carmelite desculţe „a avut o terifiantă viziune în care i s-a
arătat locul ce i se rezervase în iad” (p. 333), încât
chestiunea dă de gândit celorlalţi muritori, adesea lipsiţi
de o viaţă în cumpătare şi smerenie. Utilă este trecerea
în revistă a concepţiilor religioase la filozofii epocii
iluministe: Spinoza, Blaise Pascal (meditează la destinul
ingrat al omului, p. 347), Descartes, Voltaire, Kant,
Diderot, Holbach, în fine, Capitolul X (Moartea lui
Dumnezeu) porneşte de la sintagma lui Nietzsche şi
discută disputele filozofice ale secolului al XIX-lea, cea
dintre Hegel şi Schopenhauer rămâne celebră prin
rivalitate, Schopenhauer elaborându-şi sistemul (Lumea
ca voinţă şi reprezentare) până la vârsta de 30 de ani,
iar aforismele asupra înţelepciunii în viaţă sunt
elaborate în urma unei îndelungi observaţii a oamenilor:
„Filozofia nu mi-a adus niciun folos material, dar m-a păzit
de multe rele”, spunea Schopenhauer. Secolul al XIX-lea
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Filosofia lui Spinoza- o revoluţie
eşuată?
Georgia ZMEU
Benedictus Spinoza sau Deus sive Natura. Ideile
profunde şi durabile nu au nevoie de multe cuvinte. Dar
aceste cuvinte trebuie rostite, pentru a fi auzite, înţelese şi
transmise mai departe. Toate aceste acţiuni necesită curaj şi
pasiune, care lui Spinoza nu i-au lipsit, dar l-au ocolit pe
Descartes, de pildă. Primul a iubit prea mult libertatea,
pentru a o schimba pentru confort şi a reuşit să devină, în
final, un om cu adevărat liber. Al doilea, Descartes, nu şi-a
dat jos masca niciodată, cu nici un preţ. Ţelul său a fost o
viaţă confortabilă, lipsită de griji şi de probleme. Bene vixit
qui bene latuit, deviza de viaţă a lui Descartes, a fost nulă
pentru Spinoza, cel care a fost expulzat pentru că a atacat
public religia organizată, a respins stilul de viaţă al
contemporanilor, a trăit ca un ascet, sau cum spun unii, ca
un nebun. Originalitatea indiscutabilă a lui Spinoza, are
fireşte, o istorie legată de cultura timpului, de viaţa
personală şi de particularităţile sale psihice.
Secolul XVII, în care Spinoza se naşte şi moare, este un
secol al geniilor. Galilei, Copernic, Cervantes, Hobbes,
Descartes, sunt numele celor care au transformat acest veac,
într-o perioadă de efervescenţă intelectuală remarcabilă şi
marcantă pentru cultura europeană modernă. Pascal,
Leibniz, Newton, Kepler, erau nume cunoscute deja în toată
Europa. Toţi aceşti oameni ridică întrebări noi, le
reformulează pe cele vechi, demască prejudecăţi, pun la zid
ignoranţa şi construiesc edificii intelectuale inestimabile.
Este, fără îndoială, un secol al întrebărilor care schimbă
radical perspectiva asupra lumii. Într-un asemenea context
intelectual, s-a format omul şi filosoful Spinoza. Mulţi
contemporani ai săi au fost străluciţi, curajoşi, integri şi
modeşti. Mulţi au intrat în conflict cu puterile vremii.
Giordano Bruno a plătit cu viaţa pasiunea pentru ideile
sale; probabil că şi Galilei ar fi făcut-o dacă nu ar fi fost atât
de bătrân şi bolnav. Noutatea şi pasiunea pentru adevăr,
aveau în epocă un preţ uriaş, pe care nu oricine era dispus

Inima visează să extindă graniţele iubirii, creierul – să restrângă graniţele urii.
Ne rugăm să ni se ierte păcatele mici. De cele mari suntem mândri.
Când sala de spectacol e plină, plămânii actorului au mai puţin oxigen. Dar inima…
Mai bine fără experienţă decât cobai.
Secretara bătea pasul pe loc, iar şeful său îi lăuda picioarele.
Doar oxigenul produs de Pomul ispitei a făcut ca Adam şi Eva să nu se sufoce în Rai.
Vai de ţara în care mai uşor se vând ziariştii decât ziarele!
Puterea politică – munte care poate fi erodat de vorbele în vânt
Uitându-te prea rar în oglindă, te îngrozeşti de urmele lăsate de timp. .. Dar şi de timpul lăsat fără urme.
Omul bun şterge cu buretele greşelile semenilor, omul rău – doar colbul aşternut peste ele.
Virgula umoristului – boabă de piper încolţit.
După ce a pârjolit atâtea state spre a-şi făuri un imperiu, Alexandru Macedon a murit de friguri.
Pe cântarul pe care se cântăreşte înţelepciunea, pietrele mici par pietre de moară.
La focul lui Amor şi cele mai rezistente lentile se topesc.
Alegem politicieni opaci, apoi le reproşăm că nu dau dovadă de transparenţă.
Oamenii mici se ceartă între ei, oamenii mari se ceartă între noi.
Ce des bat clopotele când dracul trage sforile!
Soţul dezamăgit crede că Eros îşi topeşte sceptrul pentru a ne face verighete.
Creierul ne ajută să ajungem departe, inima – să ajungem aproape.
Înţeleptul visează să astupe prăpăstiile, prostul – să niveleze piscurile.

Nicolae PETRESCU-REDI
se încheie cu recrudescenţa antisemitismului în Rusia
lui Alexandru III, în timpul căruia se concep
Protocoalele Înţelepţilor Sionului, în Franţa (Afacerea
Dreyfus). Evident, secolul al XX-lea a marcat existenţa
umană şi religiile monoteiste prin cele două conflagraţii
planetare, urmate de etapa războiului rece,
dezintegrarea sistemului comunist şi revenirea la
normalitate. Din păcate, temerile nu s-au stins. În pofida
unei abundenţe materiale (mai puţin spirituale), lumea
actuală este zguduită de crize, convulsii, ameninţări de
război, calamităţi naturale, încât biata omenire îşi
găseşte refugiul în biserici, iar împărţirea lumii pe zone
de credinţă nu este de bun augur, putând degenera în
conflicte militare şi religioase. În concluzie, publicarea
acestei cărţi în limba română constituie o premieră în
materie de carte religioasă ce se alătură altor exegeze în
domeniu, în speranţa că nu va trece neobservată. În ceea
ce priveşte traducerea este deficitară în consemnarea
unor date şi dezacorduri dintre care semnalăm: la
pagina 194, Mahomed moare în anul 623, de fapt, 632.
La pagina 244, Abélard se stinge în 1147, în realitate, în
1142. La pagina 318, durata vieţii lui Jean de Gerson
(1363 – 1492) este exagerată. La pagina 407, anul morţii
lui Hegel este 1831, nu 1813. La pagina 446, anul naşterii
lui Heidegger este 1889, nu 1899.
* KAREN ARMSTRONG, ISTORIA LUI DUMNEZEU.
Traducere din limba engleză: DANA IONESCU, Ed. NEMIRA, 2009,
507 pagini, 72,89 lei.
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să-l plătească. În tot acest veac spectaculos, opera şi destinul
lui Spinoza sunt greu de egalat. Decenii de-a rândul, puţini
au fost cei care, au avut curajul să-i menţioneze numele ori
ideile, altfel decât pentru a-l critica.
La sfârşitul anului în care Spinoza a murit, 1677,
Rieuwertz, prietenul şi editorul său, din Amsterdam, a
publicat Opera posthuma, în centrul căreia se afla Etica, cea
mai importantă scriere a lui Spinoza. Reacţia autorităţilor a
fost extrem de violentă. Era de înţeles şi de aşteptat ca ideile
lui Spinoza să fie condamnate de evrei, de calvinişti şi de
Vatican, dar nu şi de autorităţi, cunoscut fiind liberalismul
olandezilor. Oficialii au fost primii care au interzis cartea,
dând semnalul şi celorlalte ţări europene. Interdicţia a fost
impusă ferm. S-au inspectat toate librăriile şi s-au confiscat
toate exemplarele găsite. Vânzarea ori publicarea cărţii era
un delict. Cu toate acestea, Rieuwertz a reuşit să distribuie
ilegal un număr de exemplare, atât în Olanda cât şi peste
hotare, astfel încât cuvintele lui Spinoza erau citite şi
admirate de mulţi intelectuali. Puţi dintre aceşti admiratori,
însă, au îndrăznit să-şi declare deschis simpatia faţă de
ideile spinoziste.
Ce i-a deranjat pe mai-marii vremii atât de mult la ideile
Eticii? Ce i-a făcut să respingă cu o înverşunare fără
precedent această carte şi să o condamne la uitare vreme de
sute de ani? Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de
greu de crezut: teama de a nu-şi pierde puterea şi influenţa
asupra maselor, frica de a nu fi demascaţi în impostura lor
milenară, care, din nefericire, persistă şi astăzi.
Ideea centrală a gândirii spinoziste- Deus sive NaturaDumnezeu adică Natura- deşi exprimată simplu, conţine o
forţă imensă. Profunzimea şi complexitatea implicaţiilor ei
ar fi putut răsturna perspectiva întregii epoci, asupra lumii.
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Iconoclast radical, Spinoza vrea să arate că Dumnezeu
este în fiecare om, subminând astfel din temelii, edificiul
milenar al religiei organizate. „Tot ce există se găseşte în
Dumnezeu şi nimic nu poate nici să existe, nici să fie
conceput fără Dumnezeu.(Propoziţia XV-Etica) Afirmaţia nu
este un dixit, ci se întemeiază pe o argumentare limpede şi
solidă, prin care se demolează atât dogmele religioase cât şi
filosofii celebre ale vremii. „Sunt unii care îşi închipuie că
Dumnezeu, ca şi omul, este alcătuit din corp şi suflet, şi că
este supus pasiunilor. Cât de departe sunt însă aceştia de
cunoşterea adevărată a lui Dumnezeu rezultă cu prisosinţă
din ceea ce s-a demonstrat până aici. Dar îi las la o parte pe
aceştia; căci toţi acei care au gândit, cât de cât, asupra
naturii divine tăgăduiesc că Dumnezeu este corporal.
Aceasta ei o dovedesc foarte bine prin faptul că noi
înţelegem prin corp orice cantitate care are lungime, lăţime
şi adâncime, mărginită de o anumită figură; şi ar fi cea mai
mare absurditate să se atribuie aceste însuşiri lui
Dumnezeu, care este o fiinţă absolut infinită. Totuşi ei arată
limpede, încercând să dovedească aceasta prin alte
argumente, că însăşi substanţa corporală sau întinsă ar fi cu
totul separată faşă de natura divină şi că ar fi fost creată de
Dumnezeu. Dar, prin ce putere dumnezeiască ar fi putut să
fie creată, aceasta ei nu o ştiu nicidecum; ceea ce arată
limpede că ei nu ştiu ceea ce ei înşişi spun”. (NotăPropoziţia XIV)
Dumnezeu este înlăuntrul nostru, este suficient să-l
cunoaştem pentru a ne înălţa şi a ne mântui. Cunoaşterea şi
nu ritualismul golit de spiritualitate, este calea către
Dumnezeu, calea către mântuire, iar răsplata acestei căutări
anevoioase este însăşi libertatea care o însoţeşte, căci
„Adevărul ne face liberi”. La fel ca Socrate, care era convins
că în fiecare din noi străluceşte un Soare, Spinoza vorbeşte
lumii despre fărâma de divinitate care ne animă pe toţi şi
care ne este cel mai la îndemână, dacă ne întoarcem cu
râvnă către noi înşine, fără să cerem sau să aşteptăm vreo
răsplată. Răsplata este însăşi cunoaşterea de sine, căci la
capătul ei aflăm dumnezeirea. „Cine iubeşte pe Dumnezeu
cu adevărat, nu trebuie să ceară ca Dumnezeu să-l iubească
la rândul său.” Cele două, iubirea şi aşteptarea răsplatei
pentru acea iubire, sunt profund incompatibile.
Citind rândurile Eticii, te întorci cu faţa spre tine şi
înţelegi totodată şi dintr-o altă lumină îndemnul christic de
a nu căuta împărăţia cerurilor în afară, căci nu o vom găsi.
Împărăţia este înlăuntrul nostru! Dar Isus a eşuat în dorinţa
lui de a-i învăţa pe oameni iubirea şi importanţa cunaoşterii.
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu filosofia lui Spinoza.
Iubirea intelectuală, ca efort de cunoaştere a naturii
sufletului nostru în calitate de ipostază a divinităţii, cu care
este unit de la începutul lumii şi al creaţiei, este
tulburătoare. Unitatea nemijlocotă, de natură, între sufletul
omenesc cel veşnic şi Dumnezeu, dinamitează din temelii
orice formă de autoritate, dar mai ales pe cea bisericească şi
politică.
Ce nevoie are de serviciile preoţilor un om care se
recunoaşte şi se concepe pe sine, ca parte a unui Dumnezeu
infinit, veşnic şi omniprezent? Cum poate o asemena
persoană să accepte faptul că regele sau împăratul, este, prin
graţie divină, reprezentantul lui Dumnezeu pe Pământ,
dacă ea ştie că acest Dumnezeu este deopotrivă în tot ceea
ce există? Limpezimea argumentelor pe care Spinoza le
aduce acestei idei, ar fi putut într-adevăr să bulverseze total
şi iremediabil sistemul perfid al injustiţiei sociale. Ar fi
putut, prin propagarea ei, să demonteze mecanismul pus la
punct de instituţia Bisericii şi a Regalităţii, prin care oamenii
ignoranţi erau exploataţi fără milă şi spoliaţi nu doar de
averi ci şi de nobleţea ascunsă în sufletul lor.
Un om care se cunoaşte şi se recunoaşte pe sine ca
natură veşnică, ce poate căuta reunirea cu divinitatea, este
un om puternic. O masă de oameni puternici şi lucizi, nu
mai poate fi nici exploatată, nici manipulată. Când oamenii
acţionează din iubire şi nu din frică, ei nu mai acceptă
inegalităţile şi nici pedepsele, pentru că acţionează corect şi
generează armonie.
Toate acestea sunt motive extrem de puternice, pentru
ca autorităţile veacului să fi luat măsuri atât de radicale şi
fulgerătoare, împotriva filosofiei lui Spinoza. Se simţeau
grav ameninţate şi au făcut tot posibilul pentru ca
ireparabilul să nu se producă.
Îmi imaginez o lume în care toţi oamenii să cunoască şi
să înţeleagă ideile Eticii şi pe baza lor să se cunoască pe sine
pentru a clădi o lume a iubirii şi a se mântui. Nu este utopic.
Nici Biserica şi nici autorităţile politice nu au considerat
astfel. O dovedesc măsurile radicale antispinoziste. Îmi
imaginez, deci, o asemena lume şi ea nu seamnă deloc cu
lumea în care trăim. Lumea lui Spinoza este deopotrivă a
lui Socrate, a lui Isus, a lui Bruno şi a tuturor celor care au
avut curajul să vorbească oamneilor despre Iubire, despre
Adevăr şi despre măreţia care se ascunde în sufletele lor.
Este o lume de oameni înţelepţi, care trăiesc în armonie unii
cu alţii şi care „nu încetează niciodată să existe şi să se
bucure totdeauna de adevărata linişte sufletească”. Spinoza
însuşi este optimist:” Dacă drumul pe care l-am arătat că
duce la aceasta pare foarte greu, el poate fi totuşi găsit.”
Spinoza a pierdut bătălia, alăturându-se marilor înfrânţi
din istoria filosofiei şi a cunoaşterii. Balanţa s-a înclinat o
dată în plus în favoarea cavalerilor fricii, ai urii, ai sfâşierii
necontenite dintre oameni. Războiul însă nu este pierdut,
căci fiecare voce, rostind adevărul cu dragostea neclintită şi
lucidă a cunoaşterii, adaugă un plus de greutate pe talgerul
armoniei, dreptăţii şi dumnezeirii.
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restituiri
Eminescu şi avatariile
manuscriselor sale
Iulian Marcel CIUBOTARU
În 2009, la aproape un deceniu după iniţiere,
Academia Română a pus capăt unuia dintre proiectele
de anvergură pe care le-a demarat în ultimii cincizeci de
ani: facsimilarea manuscriselor care au aparţinut lui
Mihai Eminescu. Această realizare, de o importanţă
deosebită pentru cultura noastră, a iscat multe dezbateri
şi controverse, unele dintre ele ajungând chiar în faţa
D.N.A-ului. Astfel, s-au declanşat, în spiritul cel mai
firesc al lucrurilor, multe discuţii în spaţiul cultural
românesc. Fie că încercăm un sentiment de satisfacţie
(precum unii, cei mai mulţi), ori decepţie (conform
altora, minoritari) în faţa operei finale, care însumează
treizeci şi opt de volume facsimilate, ce conţin
manuscrisele eminesciene care se păstrează la Academia
Română, cea mai mare parte, precum şi la instituţii de
cultură din Iaşi, Cluj sau Bucureşti, trebuie precizat că
tipărirea (nu editarea) caietelor care au aparţinut lui
Eminescu este un fapt care vine după foarte lungi
aşteptări. Asupra ideii de a publica manuscrisele
eminesciene s-au oprit cărturari încă din prima jumătate
a secolului trecut. Ulterior, cunoscuţi eminescologi, care
au înţeles nu doar însemnătatea acestor documente, ci şi
pericolul pe care timpul îl reprezintă pentru ele, au
opinat pentru „editarea întocmai” (C. Noica) a paginilor
rămase de la Eminescu. Pentru a ilustra istoria ideii de
conservare şi facsimilare a caietelor eminesciene,
coordonatorul proiectului iniţiat de Academia Română,
Eugen Simion a hotărât strângerea unor texte privitoare
la acest aspect în paginile unui volum. Astfel, a luat
naştere lucrarea „Avatarii ale manuscriselor
Eminescu”, cuvânt înainte de Eugen Simion, culegere
alcătuită de Anca Silviu Bogdan şi Marin Diaconu,
Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă,
2009 (cu privire la anul apariţiei acestei lucrări trebuie
făcută o precizare: deşi pe pagina de gardă figurează
2009, în realitate nu poate fi decât 2010, întrucât ultimul
text antologat în volum, care aparţine lui Adrian
Păunescu a văzut lumina tiparului într-o publicaţie din
ianuarie 2010. De asemenea, „nota privitoare la
culegere” de la sfârşitul cărţii este datată 5 ianuarie
2010). Lectura acestei cărţi este cea care a generat
prezentele rânduri.
Beneficiind de concepţia grafică a artistului Mircia
Dumitrescu, volumul, editat în format A4, pe hârtie de
bună calitate, este precedat de reproducerea
cunoscutelor fotografii care îl înfăţişează pe Eminescu
(trei la număr), dispuse fără vreo legătură cu ordinea
cronologică a realizării acestora. Aşa se face că fotografia
poetului realizată pe când acesta avea 28 de ani este
aşezată după cea de la 1884/1885, făcută în atelierul lui
Nestor Heck din Iaşi. Textele adunate în volum au fost
elaborate pe parcursul a nu mai puţin de 125 de ani, şi
sunt scrise de cunoscuţi intelectuali români, care s-au
ocupat de problema manuscriselor eminesciene. Nu
întâmplător, primul text din volum aparţine lui
Eminescu însuşi, care vorbeşte despre „lada” în care
erau păstrate caietele sale, într-o scrisoare pe care o
adresează la 12/24 ianuarie 1884, din Döbling,
„prietenului Chibici”. Dincolo de aspectul referitor la
„cărţile şi lada mea”, mărturisirile poetului nu ne pot
lăsa indiferenţi: „aş vrea să scap cât se poate de curând
şi să mă întorc în ţară, să mă satur de mămăliga
strămoşească, căci aici, de când mă aflu, n-am avut
niciodată fericirea de-a mânca măcar până la saţiu.
Foamea şi demoralizarea, iată cele două stări continue în
care petrece nenorocitul tău amic”.
Celelalte texte sunt semnate, în marea lor majoritate,
de cunoscuţi eminescologi, preocupaţi de soarta
caietelor poetului. În ordinea din volum, aceştia sunt:
Ilarie Chendi, Alexandru Antemireanu, Titu Maiorescu,
A. Vlahuţă, Nerva Hodoş, G. Ibrăileanu, N. Iorga (acesta
era de părere că „orice rând din Eminescu trebuie făcut
cunoscut”), G. Călinescu, C. Panaitescu, Perpessicius, C.
Rădulescu-Motru, Mihai Ciurdariu, Constantin Noica,
D. Murăraşu, Petru Creţia, D. Vatamaniuc, Eugen
Simion, Gabriel Ştrempel, Gabriela Dumitrescu, Ion
Simuţ, Ioan Buduca, Valentin Coşereanu, Traian
Băsescu, Constantin Barbu, Dan Mircea Cipariu, Nicolae
Manolescu, Alex Ştefănescu, Ioana Bot, Mircea Popescu,
Andra Matzal, Mihai Cimpoi, Ion Cristoiu, Ion Spânu,
Dan Hăulică, Mircia Dumitrescu, Victor Crăciun, Ion
Deaconescu, Adrian Păuneascu. Mulţi dintre autorii
menţionaţi semnează două sau chiar trei texte: în prima
categorie se încadrează Ilarie Chendi, Perpessiciu, Alex
Ştefănescu, Ioana Bot, Traian Băsescu – sunt reproduse,
de fapt, cele două mesaje ale preşedintelui României
adresate Academiei în privinţa proiectului de facsimilare
a manuscriselor; în categoria celor care semnează trei
texte se încadrează Eugen Simion, fapt cu totul firesc
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dacă luăm în calcul că acesta a fost iniţiatorul şi
coordonatorul proiectului, deci cel pus în situaţia de a
răspunde tuturor criticilor. Din acest ultim punct de
vedere Eugen Simion consemnează în „cuvântul
înainte” al cărţii: „nu mă aşteptam să primesc
recunoştiinţa jertfei mele patriotice, dar nici să fiu dat pe
mâna poliţiei nu gândeam să ajung” (p. 13).
*
Precum se ştie, în 1883, simptomele pronunţate ale
lui bolii lui Eminescu fac necesară spitalizarea acestuia,
într-o primă fază la sanatoriul Caritas al doctorului Al.
Şuţu. Începând cu acest moment, poetul îşi va schimba
în repetate rânduri „locuinţa”, fiind internat în diverse
sanatorii, în speranţa remedierii alienării care îl
cuprinsese. Astfel, lada cu manuscrisele şi cărţile sale a
trecut după 1883 la Ioan Slavici. De aici, va fi preluată de
ing. C. Simţion, iar mai apoi de un alt fidel prieten al
poetului, care îl va însoţi pe acesta la Viena şi Florenţa,
Chibici-Râvneanu. Din lipsă de spaţiu, Chibici nu a
putut păstra caietele eminesciene, acestea ajungând
ulterior în casa lui Titu Maiorescu. În urma unor discuţii
din presa culturală de la sfârşitul veacului al XIX-lea,
datorate lui Ilarie Chendi, Alexandru Antemireanu şi
altora, când urma manuscriselor se pare că fusese
pierdută, Titu Maiorescu donează Academiei Române,
în şedinţa de la 25 ianuarie 1902, prezidată de P.S.
Aurelian, circa 14 000 de pagini aparţinând lui
Eminescu. Scrisoarea donatorului este următoarea: „De
la Michail Eminescu posed – dăruite mie de dânsul în
diferite ocasiuni – multe manuscripte, parte poesii
publicate, parte încercări, fragmente şi variante de poesii
nepublicate, parte studii, traduceri şi articole în prosă.
Toate aceste manuscripte, aşa cum se află: în cărţi

cartonate, în caiete cusute şi în foi volante, vi le trimit
alăturat şi le dăruiesc la rândul meu Academiei Române
pentru a servi celor ce se vor ocupa în viitor cu cercetări
mai amănunţite asupra vieţii şi activităţii marelui nostru
poet. Printre manuscriptele alăturate se află şi două
caiete de inscripţiuni [de] la Universitatea Berlin
(<Anmeldungs-Buch>) din anii 1872 şi 1883, şi patru
documente cu slove cirilice”. Ajunse la Academia
Română, foile care aparţinuseră lui Eminescu au fost
legate în patruzeci şi cinci de caiete, fără a se ţine cont de
tematica ori cronologia acestora. Urmarea directă a
donaţiei maioresciene s-a materializat în apariţia în
presa anilor 1902-1903, în special în Semănătorul, Voinţa
naţională şi Tribuna Poporului, a multor scrieri inedite ale
lui Eminescu, atât poezii, cât şi proză. De asemenea, aşa
cum aprecia Gabriel Ştrempel, acum „apar cercetătorii
avizaţi care au lăsat studii pertinente asupra operei şi au
publicat mai multe ediţii bine îngrijite”. Dintre aceştia, la
loc de cinste se situează Ion Scurtu, care publică pentru
prima oară Geniu pustiu, tipăreşte în 1905 un volum
intitulat Scrieri politice şi literare, iar trei ani mai târziu
editează Proza literară a lui Eminescu.
În general, oamenii de cultură ai momentului au
salutat iniţiativa lui Maiorescu. Privită peste timp,
aceasta apare astăzi ca o lăudabilă şi firească acţiune. Cu
toate acestea, unii intelectuali au considerat gestul
criticului literar „nefast şi prost inspirat”. Într-un articol
publicat în numărul pe septembrie 1912 al Vieţii
Româneşti, Garabet Ibrăileanu scria: „hârtiuţele rămase
pe urma unui poet, caetele maculatruă, brulioanele –
acele mărturii penibile ale chinurilor creatoare – sunt
pline de cugetări adesea banale, de însemnări triviale, de
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forme vulgare şi imperfecte”, motiv pentru care
manuscrisele nu ar trebui oferite spre cercetare oricui”.
Mai mult, potrivit aceluiaşi critic, „Eminescu, după ce a
utilizat ce i s-a părut mai bun, a inutilizat pentru
totdeauna bucata utilizată. A aruncat-o la coş”. În acest
fel, Ibrăileanu este unul din puţinii intelectuali de seamă,
dacă nu singurul, care optează, indirect, pentru o
cercetare sumară şi precaută a manuscriselor
eminesciene (se înţelege că la vremea respectivă,
problema facsimilării nu era posibilă).
În perioada interbelică, cei care au studiat în
totalitate miile de pagini ale caietelor au fost
Perpessicius şi George Călinescu. Totodată, aceştia
rămân până astăzi unii dintre cei mai fini exegeţi
eminescologi. Perpessicius a studiat manuscrisele cu o
acribie rar întâlnită, pentru a întocmi ediţia de opere
complete, din care a reuşit să publice până la moartea sa
şase volume. Ulterior, această întreprindere,
materializată în publicarea volumelor VII-XVI, la care se
adaugă şi volumul XVII dedicat referinţelor
bibliografice, a fost dusă la bun sfârşit, în perioada
postbelică, de Petru Creţia şi D. Vatamaniuc. Sincronică
cu cercetarea lui Perpessicius a fost cea a lui George
Călinescu. Acesta a studiat manuscrisele pentru a-i servi
ca material bibliografic la întocmirea unor lucrări care au
avut un impact uriaş şi a căror actualitate este încă
valabilă: Viaţa lui Mihai Eminescu, publicată în 1932 şi
Opera lui Mihai Eminescu (1934). Astfel, criticul a utilizat
manuscrisele de la Academia Română pentru analiza
întregii creaţii eminesciene, ocazie cu care a scos la
lumină fragmente necunoscute din opera poetului.
După al doilea Război Mondial problema
perisabilităţii manuscriselor, de mare actualitate după
cutremurul din martie 1977, a suscitat într-o manieră
accentuată atenţia unor oameni de cultură. Dintre
aceştia, cel care s-a îmbolnăvit de „eminescianită” a fost
Constantin Noica. Filozoful român a militat începând cu
1968 pentru facsimilarea caietelor poetului pe toate căile
posibile: articole în presa scrisă, conferinţe (cea ţinută la
Iaşi pe această temă, în cadrul Prelecţiunilor Junimii de la
casa Pogor, la 22 septembrie 1974, republicată integral,
ultima dată, în nr. 6/2007 al revistei Dacia literară, a fost
caracterizată drept „o arborescentă pledoarie pentru
facsimilarea Caietelor lui Eminescu”), intervenţii (în
acest sens l-a contactat pe Iosif Constantin Drăgan, la
editura căruia fusese reeditată Istoria... lui Călinescu), ş.a.
Textele lui Noica despre facsimilarea manuscriselor lui
Eminescu au format mai apoi subiectul unei cărţi,
tipărită în 1992 şi intitulată Introducere la miracolul
eminescian (volum îngrijit de Mircea Diaconu şi Gabriel
Liiceanu). Noica caracteriza manuscrisele eminesciene ca
pe un laborator care conţine haosul germinativ şi
subsolul geniului creaţiilor poetului. De aceea, considera
Noica, influenţa manuscriselor, mai ales asupra tinerelor
generaţii, va avea un pronunţat impact.
Visul filosofului de la Păltiniş a încercat să fie pus în
practică imediat după 1989, de către un colectiv de
editori aflaţi sub patronajul editurii Humanitas. Datorită
problemelor de natură tehnică, aceastei iniţiative i s-a
pus capăt înainte de facsimilarea fie şi a unui singur
manuscris. De aceea, iniţiativa Academiei Române de
facsimilare a caietelor cu pricina, dusă la bun sfârşit în
2009, a necesitat eforturi financiare şi umane
considerabile. În general, scriitorii români au adopatat o
poziţie favorabilă în faţa volumelor cu manuscrisele lui
Eminescu facsimilate. Spun în general, întrucât a devenit
de notorietate poziţia Ioanei Bot, care considera
volumele în cauză „nu o ediţie genetică şi electronică a
manuscriselor eminesciene, ci un pictorial cu poze ale
paginilor, de complexitatea informatică a CD-urilor
oferite ca suvenire de la nunţi, botezuri şi absolviri”.
Cunoscuta exegetă a operei lui Eminescu compara
volumele publicate sub auspiciile Academiei Române cu
„un testimonial de iubire patriotică spre liberă visare”.
Ce a urmat se ştie ... Plecând de la textele autoarei citate,
publicate în Dilema veche, un om politic şi afacerist
timişorean, Mircea Popescu a întocmit un denunţ penal
pe numele lui Eugen Simion, acuzându-l de „fapte de
corupţie în conformitate cu legislaţia în vigoare”.
Despre toate aceste iniţiative şi demersuri volumul
Avatarii ale manuscriselor Eminescu oferă, în ciuda
numărului relativ mic de pagini, o perspectivă coerentă
şi, în acelaşi timp, consistentă. Ideea valorificării,
prezervării şi facsimilării caietelor lui Eminescu este
ilustrată prin texte bine alese, scrise în epoci diferite, de
oameni care nu întotdeauna au militat pentru ceea ce
Academia Română a dus la bun sfârşit. Cu toate acestea,
indiferent de poziţia pe care se află, toţi autorii care
semnează acest volum colectiv au fost mânaţi de acelaşi
devotament, dragoste şi aleasă preţuire faţă de una
dintre cele mai importante moşteniri culturale ale
românilor.
***Avatarii ale manuscriselor Eminescu, cuvânt înainte de Eugen
Simion, culegere alcătuită de Anca Silviu Bogdan şi Marin Diaconu,
Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2009, 205 pagini.
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Interpretări
Cezar Ivănescu: intrarea
în canonul literar
Theodor CODREANU
Cum a răspuns critica literară profesionistă la
provocarea artistică a lui Cezar Ivănescu?
Personalitatea „turbulentă” a scriitorului nu putea fi
valorificată ca model pentru cultura publică a
regimului comunist, stare ce s-a prelungit şi după
1989, cu atât mai mult, cu cât intrusul provenea din
cercul literar al Luceafărului, considerat „cuibul de
viespi” al protocronismului. E o întreagă poveste şi
cu protocronismul, direcţie culturală naţională, de
matrice eminesciană şi eliadescă, datorată lui Edgar
Papu, prizată de „disidenţi” sub spectru ideologic,
drept teorie descinsă direct din partitura partidului
comunist. Aşa îl prezintă şi postkominternistul
Vladimir Tismăneanu (vezi faimosul Raport
Tismăneanu), devenit ideologul oficial al condamnării
comunismului şi diriguitorul noului mod de a scrie
istoria românească, avatar spilcuit al rollerismului,
cum au sesizat minţi lucide precum Paul Goma,
Mircea Platon, Ovidiu Hurduzeu şi, cu voia
cititorului, Theodor Codreanu.
În atari împrejurări, Cezar Ivănescu nu putea
decât să-şi ducă mai departe destinul de victimă
ispăşitoare şi, în consecinţă, el a fost înlăturat brutal
din redacţia revistei Luceafărul, fiind lăsat fără slujbă,
ceea ce mai păţise şi înainte de 1989, la revista Argeş
din Piteşti. Asta în pofida faptului că, într-o lume
„normală”, el ar fi trebuit să devină redactorul-şef al
revistei. Revoltatul va face, bineînţeles, mai departe,
destule „gafe” şi „greşeli”, precum reînfiinţarea,
eşuată, a fostei Societăţi a Scriitorilor Români. A vrut,
asemenea, să aibă o publicaţie proprie, Euchronia, în
1990, din care n-au apărut decât două numere, din
lipsă de bani, fiindcă fondurile culturale nu se puteau
dirija către asemenea individ indisciplinat, neavând
prestigiul de „disident” drag lui Silviu Brucan, care a
înlesnit „privatizarea” Editurii Politice către Gabriel
Liiceanu şi Grupul pentru Dialog Social.
Înainte de 1989, literatura lui Cezar Ivănescu a
avut a se confrunta, în primul rând, cu cenzura, apoi
cu o critică mai mult sau mai puţin „oficială”. Şi
interpretez cuvântul oficială, nu atât prin prisma unei
diriguiri de partid, deşi aceasta exista cu asupra de
măsură, cât prin aceea că actul critic a fost tributar
„complexelor de cultură” dominante în varii
momente istorice, fenomen valabil nu numai pentru
perioada comunistă. Or, principalele mode din
perioada post-proletcultistă, când s-a afirmat, în
literatură, Cezar Ivănescu, au fost: estetismul,
neomodernismul şi postmodernismul. Acestea au
asigurat ceea ce Mihai Ralea ar fi numit sociologia
succesului în faţa criticii. Poezie pură/estetism n-a
cultivat autorul Baaadului. Asimilarea la
neomodernis-mul generaţiei lui Nichita Stănescu s-a
făcut, pe o anumită latură, numai că poetul debutase
în al doilea val şaizecist, mai aproape de ceea ce s-a
numit „generaţia' 70”, considerat aici chiar un fel de
lider. Totuşi, în faţa criticii, spuza a fost trasă pe turta
primului val: Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana
Blandiana, Ion Gheorghe, Adrian Păunescu, Ioan
Alexandru, Grigore Hagiu. Câţiva dintre aceştia au
fost „canonizaţi” încă dinainte de 1989, intrând în
programa şcolară din învăţământul preuniversitar:
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana.
Principalii critici care dirijau ierarhiile au fost Z.
Ornea, Ovid S. Crohmălniceanu, Nicolae Manolescu,
Eugen Simion, parţial – Mihai Ungheanu, cronicarul
Luceafărului, fără însă a avea influenţă decisivă în
sferele înalte ale destinelor literare. Aceştia vor avea
şi rolul hotărâtor în lansarea modei postmoderniste,
fenomen de sincronism mimetic cvasitardiv, pe
filieră franceză şi americano-anglo-saxonă. Destul de
repede, generaţia lui Cezar Ivănescu, a lui Ioanid
Romanescu, Mihai Ursachi ş.a. a intrat în umbră prin
scoaterea în prim-plan a optzeciştilor Mircea
Cărtărescu, Florin Iaru, Traian T. Coşovei, Magda
Cârneci ş.a.m.d. Şi dintre aceştia vor intra, imediat
după 1989, în spaţiul „canonizării”, devenind obiect
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de studiu în învăţământul preuniversitar.
În ambele etape istorice, niciodată Cezar Ivănescu
nu a fost ridicat atât de sus, nu s-a pomenit text de-al
său să intre în vreun manual şcolar, spre deosebire
de răsfăţaţii Cărtărescu şi Iaru, ca să mă rezum doar
la aceste exemple. Şi pe bună dreptate, fiindcă poezia
lui Cezar Ivănescu n-a satisfăcut niciodată
convenţiile facile ale „canonului”
modernist/postmodernist. Cei care i-au remarcat
talentul singular au fost puţini. Primul pare să fi fost
Marin Preda, cum insistă să ne spună, în scrierile
postdecembriste Cezar Ivănescu însuşi. El a
recunoscut în autorul Rodului şi al Baaadului „un
mare poet” şi i-a înlesnit apariţia, la Cartea
Românescă, a capodoperei sale La Baaad, în 1979. Dar
Marin Preda n-a avut autoritatea unui critic literar.
Iar când s-a găsit un critic literar care să recunoască
imediat în autorul din La Baaad pe cel mai de seamă
poet de după al doilea război mondial, acesta s-a
nimerit a fi din „provincie”, de la Iaşi, o voce care nu
putea avea ecoul scontat: Al. Dobrescu, în cronica din
Convorbiri literare.
Ce-i drept, debutul literar al lui Cezar Ivănescu
fusese remarcat, în termeni superlativi, şi de Nicolae
Manolescu. Ba chiar cartea va obţine Marele Premiu
al Festivalului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu,
de la Iaşi, ediţia întâi. A fost, totuşi, doar un premiu
pentru debut. 1979 a părut să fie anul de glorie al
poetului. I-au apărut nu mai puţin de trei volume:
Rod IV, La Baaad, Muzeon. Doina (1983) va primi chiar
Premiul de Poezie „Mihai Eminescu” al Academiei
Române. Dar Uniunea Scriitorilor îi va acorda un
premiu abia în 1992, pentru Alte fragmente din
Muzeon, carte considerată de Nicolae Manolescu un
semieşec, într-o cronică semibatjocoritoare din
România literară, întitulată Cimitirul vesel (nr.
16/1993), Muzeonul cezarivănescian fiind comparat
cu Cimitirul vesel de la Săpânţa, ca un soi de
folclorizare maramureşeană. Desigur, aparent, o
lectură „postmodernistă”, sub semnul parodicului.
Numai că ilustrul critic nu-i recunoştea nici măcar o
asemenea intenţie, chiar dacă distingea şi aici
„poeme extraordinare”. Şi avea dreptate, fiindcă
nimic postmodernist în poezia lui Cezar Ivănescu,
deşi Marin Mincu va zice că încă de la debut poetul
este cel dintâi… textualist.
De interes este imaginea poetului în Istoria critică a
literaturii române (5 secole de literatură), care s-a vrut de
la început „noua Biblie” a criticii şi istoriei literare
româneşti (Liviu Ioan Stoiciu), menită să înlocuiască
Istoria călinesciană. Cu alte cuvinte, ne aflăm în faţa
unui bilanţ „canonic”, Nicolae Manolescu
teoretizând chiar că scrie o „istorie canonică” a
literaturii române. În ce-l priveşte pe Cezar Ivănescu,
autorul are abilitatea de a nu amesteca, în judecăţile
critice, idiosincrasiile ivite între el şi poet de-a lungul
anilor. Evaluarea este, în liniile ei generale, corectă,
criticul recunoscând că autorul bârlădean este un
mare poet. Spre deosebire de alţii, consideră că tema
centrală a creaţiei este rodul, indiciu încă de la
primele volume publicate: „Rodul are înţeles de lume
creată, care s-a născut şi va muri: este lumea
făpturilor de care Blaga se refugia în somnul
nenaşterii, iar Barbu în puritatea increatului. Cezar
Ivănescu nu mai caută, el, nici un refugiu: priveşte în
faţă rodul şi citeşte în misterioasa lui alcătuire
semnele vieţii şi ale morţii.”
Altfel spus, aici se relevă eminescianismul
complex al poetului. Diferenţierea de cei doi
înaintaşi, Lucian Blaga şi Ion Barbu, privitoare la rod,
fac originalitatea ontologică şi artistică a lui Cezar
Ivănescu, deşi criticul ezită să avanseze pe aceste
cărări ale „complexelor de profunzime”,
mulţumindu-se a rămâne la nivelul „complexelor de
cultură”. Identifică în universul cezarivănescian şi un
filon bacovian, care ar consta în „confuzia între viaţă
şi moarte, amestec inextricabil al putreziciunii, al
descompunerii în fiinţa vieţii”. Observaţia nu e
validabilă integral, fiindcă la Bacovia există o agonie
interminabilă în faţa morţii, acea maladie à la mort de
rezonanţă kierkegaardiană, pe care a semnalat-o încă
Ion Caraion. Tema morţii la autorul nostru este iarăşi
de complexitate eminesciană, purtând pecetea
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inconfundabilă a lui Cezar Ivănescu.
Nicolae Manolescu mai face trimitere la îngerii lui
Vasile Voiculescu, tot în legătură cu tema morţii,
exerciţiu comparatistic demn de atenţie. Subliniază,
de asemenea, influenţele folclorice, folkiste,
trubadureşti, un petrarchism „în versiunea
autohtonizată de Conachi”, amestecul de creştinism
şi indianism, mergând până la „paranoia”
identificării cu Iisus. Consideră că performanţele
estetice le atinge în doine: „Poeziile din Doina sunt
cel mai «pur» Cezar Ivănescu.” Şi cam atât.
Nu rezultă din Istoria manolesciană că ne aflăm în
faţa unui poet canonic, în sensul unei singularităţi în
stare să reformeze limbajul poetic, dincolo de
manierism. Un asemenea privilegiu îi este acordat lui
Mircea Cărtărescu, pe care, cum am subliniat şi într-o
carte recentă, criticul încearcă să-l ridice la rang de
centru iradiant al canonului literar românesc, răsturnând
ierarhia consacrată de G. Călinescu din Istoria
literaturii române de la origini până în prezent (1941),
unde Eminescu este poetul naţional, adică tocmai
centrul al spiritualităţii noastre. Altminteri, o
strădanie dintre cele mai penibile, de după 1989, a lui
Nicolae Manolescu a constat în demolarea sintagmei
de „poet naţional”, cu vizare directă la Eminescu.
Se înţelege că, din punctul de vedere al
doctrinelor literare, între eminescianismul de fond al
lui Cezar Ivănescu şi antieminescianul manolescian
există o incompatibilitate irepresibilă, oglindită,
subiacent, şi-n capitolul dedicat poetului în Istorie.
Altminteri, Nicolae Manolescu, deşi pare că a fost
marcat de cel mai bun teoretician al canonului literar
occidental, americanul Harold Bloom, n-a ţinut seamă
de condiţiile unei autentice „canonizări” a unui
scriitor. Bunăoară, că intrarea în canon devine
credibilă abia la două decenii după moartea
scriitorului, chiar dacă evaluatorii încearcă să-l
„clasicizeze” pe un autor încă din timpul vieţii. Iar,
pe de altă parte, Harold Bloom nu neagă condiţia de
poet naţional, titulatură pe care i-o recunoaşte, în
spaţiul american, lui Walt Whitman. La rându-i,
poetul naţional devine centru iradiant al canonului
literar într-o anume cultură, arhetipul centrului
iradiant al canonului occidental fiind considerat
William Shakespeare, postură, cum am demonstrat
în Istoria „canonică” a literaturii române, pe care
Eminescu i-a recunoscut-o „divinului brit” cu vreo
sută patruzeci de ani în urmă.
În ce-l priveşte pe Cezar Ivănescu, odată cu
moartea fizică, s-a deschis începutul recunoaşterii
singularităţii canonice a scriitorului, înmulţindu-se
rapid nu doar elementele de exegeză, ci şi formele
recunoaşterii publice, prin expoziţii, festivaluri, ediţii
ale operei etc. Basarab Nicolescu vorbea, recent, de
necesitatea unei ediţii critice a operei. Cu prilejul
lansării volumului Erudita pietate, la Târgul de carte
„Gaudeamus” din noiembrie 2011, criticul Eugen
Simion mărturisea surprins cât de puţin l-a cunoscut
până acum pe Cezar Ivănescu şi cât de „mare poet al
morţii” este.
Dar să vedem ce zic şi alţi profesionişti ai istoriei
şi criticii literare. Raportarea la Ion Rotaru a fost
dezamăgitoare nu numai pentru poet, deşi îl plasa în
fruntea generaţiei '70. Marian Popa, probabil cel mai
important istoric şi critic literar al literaturii din a
doua jumătate a secolului al XX-lea, îl aşază între
„thanaticii” din generaţia' 70, alături de Ileana
Mălăncioiu şi Daniel Turcea. Deci o clasificare
generaţionistă şi tematică. Marian Popa a fost atent la
sociologia reprimării poetului în anii comunismului
şi a luat în calcul experienţa personală a scriitorului
în confruntare cu moartea. El crede că, pornind de
aici, Cezar Ivănescu a dorit să transfere experienţa
personală asupra întregii umanităţi, reproducând
chiar motivaţia autorului: „căci numai astfel putem
deveni din nou «creatori», transformând această
trăire într-o cunoaştere, într-o «gnoză»”. Şi el
coroborează rodul cu experienţa morţii: „Rodul este
simbolul a tot ce primeşte un sens prin condamnarea
la caznele dintre naştere şi moartea devenită realitate
ritualizată voluptuos sau magic, în care-şi au locul
duioşia strigătului şi tandreţea dezintegrării”. (va
urma)
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„Dragobetele sarută fetele“
Laureaţii concursului (II)
Dragostea mea,
Flacăra iubirii e uneori confuză şi indiferentă, dar
întotdeauna se-ntoarce în sufletul blând, lipsit de speranţă
al unei fiinţe care are nevoie să fie înţeleasă şi iubită.
Prin tine mi-a fost deschisă o întreagă lume
necunoscută, cu tine am simţit că trăiesc, că am pentru cine
trăi, tu mi-ai oferit cele mai frumoase momente, pe care,
dacă aş avea putere, le-aş renaşte de fiecare dată când nu
eşti lângă mine, de fiecare dată când am nevoie să îţi simt
parfumul sufletului, să îţi mângâi părul, să te alint...
Mi-ai transformat clipa în culori vii de primăvară, m-ai
lăsat să-mi pictez propriul univers, să caut perfecţiunea
alături de prezenţa şi de căldura cuvintelor tale. M-ai
îndemnat să cred în iubire, pentru că doar prin ea simţim că
trăim. Iubirea şi încrederea pe care mi-o transmiţi m-au
transformat într-o altă fiinţă, cu acelaşi chip infantil, cu
acelaşi surâs plin de emoţie şi cu aceiaşi ochi albaştri de
copil nerăbdător de a desluşi misterul începutului, de care
tu te-ai îndrăgostit…Mi-ai dat putere prin simplitatea şi
generozitatea sufletului tău şi am devenit mai optimistă,
mi-ai zâmbit şi m-ai îmbrăţişat atunci când nu puteam
decât să spun ”Te iubesc! Am nevoie de tine azi şi mâine şi
toată viaţa!”… Mi-ai arătat că fiecare minut pe care îl
petrecem împreună face ca dragostea pe care ne-o purtăm
creşte tot mai mult şi îşi face cuib în inimile noastre… Mi-ai
sărutat buzele şi m-am lăsat cuprinsă de vraja dragostei,
mi-ai străpuns sufletul şi ai sădit o dragoste pură,
frumoasă, dornică să ardă, indiferent de ce se va întâmpla.
Am simţit că mă înalţ o dată cu ceaţa de dimineaţă căzută
în mijlocul naturii, că pot să zbor o dată cu păsările cerului
şi că pot atinge pentru o clipă infinitul.
Mă las pradă fiinţei tale, mă-nec în lacrimile sincere de
fericire şi nu aş regreta nici un minut dacă de mâine nu voi
mai fi, pentru că alături de tine simt că am trăit o
veşnicie…Tu şi doar sufletul tău de înger poposit în calea
drumului meu m-aţi făcut să trăiesc cele mai frumoase
clipe, momente care îmi zâmbesc printre amintiri, tu mi-ai
sădit în inimă încrederea, speranţa, iubirea, tu eşti persoana
pentru care mi-aş dori să mai trăiesc încă o viaţă şi doar tu
ai loc în inima mea.
Mi-e teamă uneori să nu te pierd, fiindcă fără tine sunt
nimeni, aş rămâne singură cu toată dragostea pe care ţi-o
port şi cu sufletul distrus de viu pentru că eu simt că trăiesc
doar atunci când te văd, când îmi strângi mâna, o săruţi şi
mă laşi să-ţi ascult bătăile inimii, bătăi care-mi străpung
trupul cu repeziciunea intensităţii lor şi care mă lasă să te
citesc, să-ţi pătrund în suflet, să-ţi simt bucuria, tristeţea şi
să văd ce se ascunde în profunzimea inimii tale, de unde se
nasc atenţia şi dragostea ta pentru mine.
Fiecare zi în prezenţa ta e o adevărată poveste, o
poveste ce a început să se scrie cu mâna condeiului
înlăcrimat cu cel mai frumos sentiment, dragostea, de la
primul “Te iubesc” şi continuă să existe vie în interiorul
nostru. O poveste desprinsă parcă din romanele de
dragoste, care emoţionează orice îndrăgostit şi care îl înalţă
spre culmi necunoscute şi neatinse încă de mâna
neîndurată a fiinţei umane… Fiecare clipă e îmbibată cu
dragoste, fiecare şoaptă dulce pe care mi-o rosteşti mă face
să simt sentimente ce nu pot fi descrise prin cuvinte. Simt o
fericire imensă că astăzi mă pot bucura de ochii tăi căprui
ca două mărgele desprinse din frumuseţea unei stele, de
zâmbetul cald pe care nu mă satur să-l admir şi de cele
două gropiţe aşezate la marginea obrajilor tăi, brăzdate de
roşeaţa chipului, care întotdeauna mă cufundă într-un
mister nedesluşit.
Nu-mi ajung cuvintele să-ţi pot arăta cât de mult ţin la
tine, mi-aş scoate din piept inima pentru că mi-ar fi mult
mai uşor şi ţi-aş aşeza-o în mână să o simţi bătând, să o vezi
neputincioasă în toată făptura mea, să-i simţi temerile,
limpezimea sentimentelor. Te-aş ruga să o păstrezi pentru
că pot trăi şi fără ea, cît eşti al meu, îmi eşti de ajuns tu
pentru că, văzându-te fericit, încep să respir, dragostea
pentru tine mă face să trăiesc fără bătăile ei deoarece tu mă
întregeşti Lângă tine mă simt specială, mă simt protejată,
mângâierea îmbrăţişării tale îmi dă aripi, simt că plutesc de
fericire, renunţ la orice, doar să te văd zâmbind.
Îmi eşti prieten, îmi eşti iubit, pentru mine întruchipezi
frumosul în lumea pe care ne-am clădit-o amândoi şi eşti
tot ce îmi doresc pentru a mă simţi cu adevărat fericită.
Eşti motivul pentru care astăzi respir, eşti sufletul meu
pereche, iubirea mea de catifea…
Jumătatea inimii tale

Elena MUNTEANU
Grupul Şcolar ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Vorona, jud. Botoşani
Dragul meu,
Te iubesc pentru că tu mi-ai dat „aripi să zbor” şi să fiu
alături de tine. M-ai încurajat în tot ceea ce fac şi nu m-ai
lăsat când mi-a fost mai greu. Timpul se oprea în loc când
te întâlneam şi, când mă ţineai de mână, mii de şocuri
electrice îmi străbăteau corpul. Totul era perfect cu tine şimi făceai zilele mult mai senine.
Adoram nopţile calde şi liniştite de vară când le
petreceam întinşi pe iarbă, ascultând cântecul greierilor şi
privind stelele. Mereu îmi spuneai că însemn totul pentru
tine; că eu sunt axa, iar tu Pământul care se roteşte în jurul
meu, că sunt aerul pe care-l respiri şi fără de care nu poţi
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trăi.
Îmi închid ochii pentru o clipă şi-mi imaginez zâmbetul
tău ştrengar care m-a cucerit. Negrul ochilor tăi îmi
călăuzeşte paşii. Îţi aud vocea strigându-mă în tot ceea ce
mă înconjoară: valurile mării ce se lovesc monoton de
ţărm, briza uşoară ce-mi răvăşeşte părul, pescăruşii ce ţipă
în zare... Îmi e dor de plimbările sub ninsorile de zarzări
înfloriţi, unde-mi culegeai, fin, petalele, amuzându-te de
părul meu încâlcit.
Totul e mult mai simplu când sunt cu tine. Din orice
„nimic” tu făceai ceva deosebit. Până şi cojile de portocală
îmi aduc aminte de parfumul tău. Dansam în ploaia de vară
până ne udam, râzând de jocul copilăresc ce-l făceam, apoi
priveam fascinaţi curcubeul căruia nu-i găseam niciodată
capătul, simbol al infinitului iubirii noastre. Îţi regăseam
mângâierile până şi în raza jucăuşă de soare ce îndrăznea
să-mi mângâie chipul în fiecare dimineaţă.
Aş vrea să alergăm împreună spre acel loc unde timpul
se măsoară în fire de nisip risipite pe plajă...
Cu dragoste, Alexandra

Alexandra SIMION,
Liceul Teoretic Miron Costin, Paşcani
Dragul meu,
Cu toţii simţim nevoia de a iubi şi de a fi iubiţi. La fel ca
toţi ceilalţi şi totuşi altfel decât ei, am aşteptat pe cineva
care să mă înţeleagă, să mă iubească şi să mă accepte aşa
cum sunt, care să îmi ofere iubire necondiţionată. Tu m-ai
învăţat ce este iubirea, sentimentul atât de profund pe carel simt faţă de tine. Deşi suntem atât de diferiţi, simt că am
fost făcuţi unul pentru celălalt. Tu eşti rechinul din apă, iar
eu pasărea de pe cer, însă amândoi respirăm acelaşi aer,
dragostea. Tu eşti lumea mea plină de culori... tu eşti vântul
ce mă poartă pe mine, un zmeu rătăcitor, în zări neştiute, ce
mă îndrumă şi are grijă ca eu să nu rămân la pământ. Tu
eşti cel ce îmi dă valoare, la fel ca aurul din care este făcută
o brăţară. Tu eşti precum versurile unei melodii – mă faci
mai frumoasă...eşti ca ploaia ce udă pământul – mă inunzi
cu speranţe şi vise...
Ai văzut vreodată cât de bucuros este un copil atunci
când primeşte jucăria mult dorită? Aşa mă simt eu în
fiecare clipă petrecută alături de tine.
Când suntem departe unul de celălalt, mă simt
incompletă...ca un oraş nelocuit, ca o stradă neluminată, ca
un brad neîmpodobit în ajunul Crăciunului, ca un om fără
aer. Îmi vreau locuitorii, lumina, ornamentele, aerul...te
vreau pe tine!!! Distanţa, obstacolele nu mă vor împiedica
să fiu cu tine; voi merge prin acest labirint chiar dacă voi fi
nevoită să îmi reiau drumul de nenumărate ori, pentru că
ştiu tu vei fi la celălalt capăt, aşteptându-mă, zâmbind, cu
braţele larg deschise şi cu un „Te iubesc!” menit să mă facă
să uit de toate împotrivirile destinului. Inima mea este
precum o baterie goală care se reîncarcă automat doar la
auzul acestor două cuvinte. Simt că iubirea noastră e
nemărginită, că nu există şi nu va exista alta la fel de
puternică.
Viaţa mea este plină de tine... noi suntem două jumătăţi
ale unui întreg, predestinate una alteia. Fără tine, totul ar fi
un haos total. Redă-mi echilibrul!
Te iubesc!
A ta mereu, Andreea

Andreea CÎRCIU,
Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iaşi
Dragul meu drag,
Pentru că mă iubeşti nu pot mulţumi decât Divinităţii.
Nu por descrie în amărâte cuvinte ceea ce simt pentru tine,
dar felul în care mă faci să mă simt când mă mângâi cu
mânuţa ta atât de suavă şi atât de timidă pe trupul meu, ca
fulgul de nea în bătaia vântului, acea mână mă trimite pe
mine în locuri pustii, nevăzute de alte fiinţe. Cum mă poţi
înnebuni aşa, încât să uit că în jurul meu e lume?
M-ai învăţat că iubirea este mai mult decât un pupic pe
obraz şi o îmbrăţişare. Mi-ai arătat că iubirea înseamnă să
suferi pentru cineva, că înseamnă să ai după cine duce
dorul, că poţi fi atât de puternic, încât să ierţi orice, că
iubirea te coboară şi te urcă, dar pe lângă astea mi-ai arătat
că iubirea poate zâmbi, iar zâmbetul ei este atât de inocent
şi de pur precum un copil, că o vorbă bună te poate
exploata până ce nu mai ştii nici câte mâini ai, că e în stare
să îţi facă inima să bată cu toate motoraşele la maxim fără
să păţeşti nimic.
În ochii tăi şi-au găsit ochii mei liniştea şi pacea, în
braţele tale am învăţat să nu mai tremur de frică noaptea iar
în inima ta mi-am făcut culcuş şi nu mai vreau să plec
vreodată.
Eşti minunat prin simplul fapt că eşti tu şi că prin tine
eu sunt cea mai fericită. Nu uita că mereu voi fi acolo unde
tu vei avea nevoie şi că mereu te voi proteja, aşa cum tu faci
cu mine.
Mai simplu de atât nu puteam: TE IUBESC!, cuvinte ce
au dăinuit secole şi pe care le meriţi din plin, pentru că în
fiecare zi, cu tine, la mine e primăvară.

Paul, dragule,
Îmi lipsesti. O să îţi pară că sună comun, însă îţi duc
dorul nespus de mult. Ne-am despărţit în împrejurări nu
tocmai potrivite la gară. Să nu fii supărat! Înţelege, te rog,
că nu se putea altfel: erau toţi profesorii de faţă, inclusiv
directoarea... şi chiar şi ceilalţi elevi... nu, nu puteam să te
sărut în faţa tuturor.
Încerc să îmi ascund sentimentele, chiar să le reneg în
unele momente când nu mă pot concentra sau nu sunt în
stare să mă apuc de teme cu gândul la noi. Da, da, la noi
doi împreună, în seara aceea pe bancă cu Vivaldi în
fundal....ce frumos era, Paul! Gândul la tine, singur, mă face
să simt că te îndepărtezi mai mult decât eşti deja.
Am atât de multe să-ţi spun... nici nu ştiu de unde să
încep. Şcoala, prietenii, toate se adună unele peste altele.
Sunt obosită. Tu eşti calm. Ai ochii atât de limpezi, mari şi
rotunzi... nu mă pot pierde in ei, ci mă ajută să mă regăsesc.
De-asta îmi plac ochii tăi. Gesturile tale sunt calme, nu reci,
vorbele tale sunt pline de iubire, nu pasiune. Eşti o gură de
aer într-o mare în care mă înec,eşti o mână de ajutor în
lucruri în care nu mă descurc, eşti un strop de apă într-un
deşert. Eşti tu...
Visez noaptea că ai secrete. Că mă apropii încet de tine
şi te întreb „Care e cel mai mare?” şi tu îmi răspunzi cu
surâsul pe buze, cu ochii închişi „Tu”. Mă trezesc dimineaţa
răvăşită toată, ca mai târziu să-mi pară rău că m-am trezit.
E complicat să fiu îndrăgostită de tine. Poate pentru că
eşti departe de Iaşi, poate pentru că eşti tu cel de care m-am
îndrăgostit... poate ambele motive. Uneori mă gândesc cum
ar fi fost dacă nu te-aş fi cunoscut... cred că ar fi lipsit ceva
din viaţa mea. Nu pentru că tu ai fi alesul, nu, te plac prea
mult ca să fii tu acela, ci pentru că eşti prima mea iubire,
cred că singura adevărată pe care o voi avea – ai văzut şi tu
ce băieţi insesibili şi lipsiţi de umor sunt acum. Asta îmi
aminteşte de o carte – nu îmi mai aduc aminte exact care –
în care ea şi-a găsit jumătatea într-o zi, în grădina bisericii,
iar a doua zi s-a despărţit de acel bărbat spunându-i : „Te
iubesc prea mult ca să rămânem împreună”. Aşa că, rogute, să nu mă iubeşti prea tare, căci nu vreau să ne despărţim
prea curând... o să fac tot posibilul să arunc pe pervaz
porumbeilor firimituri din iubirea noastră. În felul acesta
putem fi siguri că vom rămâne împreună.
Te las. E târziu.
Pe uliţa din spate s-au stins luminile. Să citeşti
scrisoarea seara. Promite-mi!
Să ştii că mi-am făcut curaj să aştern totul pe hârtie cu
ocazia sărbătorii ce vine.
Nu aştept răspuns.
Nici nu ştiu cum să mă semnez...
Prietena ta de dezbateri, Mirona

Mirona
Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Iasi,

Draga mea... mare,
Mi-am luat libertatea să-ţi spun astfel, deoarece te
consider ca fiind parte din mine. Mă primeşti de fiecare
dată când mă întorc, umilă, la tine. Atunci când mă atingi,
întreg trupul îmi freamătă şi inima-mi bate gata să-mi
spargă pieptul. Mă faci să visez şi să cred că într-o bună zi
voi putea schimba lumea cu un zâmbet.
Iată-mă alergând spre tine, dorind să te cuprind în toată
fiinţa mea...
Te privesc şi te închid în ochi. Ştiu sigur că mă vei
aştepta în fiecare vară.
Statornicia ta mă va face să mă întorc mereu umilă. Vei
fi acolo, indiferent de situaţie, indiferent de vreme,
indiferent de anotimp. Oare câţi oameni au această putere?
Câţi oameni sunt acolo pentru tine aşa cum faci tu?
Ei doar vin şi pleacă. Tu rămâi neclintită şi incapabilă să
răneşti. Ştii oricând să asculţi şi să oferi mângâiere. Liniştea
pe care o ai de cele mai multe ori îmi sărută sufletul şi mă
readuce la viaţă, iar timpul îşi pierde din valoare,
aruncându-mă în afara lui. Este liniştea în care mă regăsesc
după o perioadă de zbucium sufletesc. În această goană
nebună după bani în care oamenii se dezumanizează
treptat, limpezimea ta îmi aduce un strop de adevăr.
Te privesc din nou şi de astă-dată te închid într-o scoică,
pentru a te purta oriunde cu mine şi pentru a-ţi asculta
glasul firav.
Mi-am deschis inima in faţa ta deoarece tu poţi să îmi
speli sufletul de mizeria citadină. Tu mă faci să fiu din nou
copil. Îmi redai optimismul pe care oamenii îl smulg fără
milă din mine şi îmi alimentezi visurile. Mă faci să cred că
pot să te îmbrăţisez cu o singură privire.Tu eşti armonie.
Culoare. Eşti... tăcerea din cuvinte. Eşti... tot. Fericire şi
iubire!
Iar când voi deveni vânt, voi împrăştia mirosul tău
pretutindeni ...

Delia MIHUŢ
Colegiul Naţional Mihail Sadoveanu, Paşcani

Ionela-Alexandra SUDAC,
Colegiul National Garabet Ibraileanu, Iaşi
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Trică era şomer de mai mulţi ani, aşa cum erau de fapt cam 80% din
bărbaţii apţi de muncă din orăşelul în care trăia. Desigur, nişte nemţi sau
japonezi prostiţi de muncă s-ar putea întreba cum de pot vieţui nişte
oameni care consideră munca un fel de boală de piele şi cum reuşesc să se
descurce. Ei, astea sunt însă nişte aberaţii ce trec prin capul unora care nu
au altă treabă decât să hâiască aidoma unor proşti, blocându-şi astfel
inventivitatea care, uite, la noi este chiar în exces. Pentru a afla răspunsul
trebuie să ştim că situaţia femeilor din urbe era invers faţă de a bărbaţilor.
80% din ele erau plecate la muncă pe alte meleaguri, funcţie de vârstă, cam
aşa:
– cele între 16 şi 25 de ani, în Cipru;
– cele între 25 şi 40 de ani, în Turcia;
– cele peste 40 de ani, la cules legume şi fructe în vest.
Restul femeilor rămase acasă acopereau cu succes întreaga plajă de
activităţi specifice sexului şi preocupărilor tradiţionale.
Bărbaţii, în general, erau ocupaţi, dimineaţa cu alungatul mahmurelii,
pieptănatul sau scărpinatul în diferite zone, iar seara se întâlneau cu
prietenii, mâncau seminţe, jucau table (cei serioşi), bâza (cei mai tineri),
fumau pe rupte şi beau pe deşelate alcool din cartofi dres cu sirop. Viaţa
era plăcută, infracţionalitatea se reducea la bătăile devenite tradiţionale, de
furat sau jefuit nu se punea problema, că nu era ce, iar conceptul de viol
era o noţiune fără sens într-un climat de maximă toleranţă aşa cum era cel
din acest orăşel paşnic. Grija faţă de copii se manifesta o dată pe lună, când
veneau alocaţiile, zi în care tăticii erau foarte nervoşi.
Acestea fiind spuse, într-o noapte caldă de mai, mult după ora
douăsprezece, Trică se întorcea acasă măsurând nu numai lungimea, ci şi
lăţimea străzii. Ajuns în dreptul parcului central se opri şi se aşeză pe o
bancă pentru a respira aerul curat al nopţii şi să privească luna ce
strălucea hipnotic, luminând de una singură întreaga urbe.
Cum Trică, în perioadele de depresie matinală, citea chiar poezii,
uneori, se simţi cuprins de un fior venit din zona abdominală şi rămase
aşa, ca prostit, pe bancă. După un timp însă, văzu uimit cum luna se mişcă
printre copaci şi chiar se aşeză lin în faţa băncii, iar din ea ies nişte fiinţe de
o frumuseţe comparabilă cu a fetelor care pozează goale în revistele de
profil. Fiorul lui Trică se transformase în groază, dar s-a liniştit când le-a
auzit vorbind. De fapt, nu vorbeau, scoteau, aşa, nişte sunete asemănătoare
unor scheunături, foarte dulci şi melodioase, dar se înţelegea ce spun.
– Trică, venim de la mii de ani lumină, de pe o planetă unde bărbaţii
au alte apucături şi rasa noastră se stinge! Din toate lumile te-am ales pe
tine, eşti singurul exemplar perfect pe care l-am găsit şi care ne poate salva.
Vino cu noi şi vei fi stăpânul întregii planete.
Aici, spre cinstea lui, Trică a refuzat ferm, spunând că el îşi iubeşte
ţara, că localitatea în care trăieşte este cea mai frumoasă din lume, chiar
dacă el nu mai văzuse o alta şi, în sfârşit, cine să mai aibă grijă de copii că,
uite, peste două zile vine alocaţia.
Fiinţele au început să piuie gingaş, puţin trist, însă după un scurt timp,
una dintre ele, care părea mai isteaţă, spuse:
– Stăpâne, noi suntem sclavele tale şi, dacă aşa îţi este voia, noi nu
putem decât să ne supunem. Îngăduie însă ca din trupul tău divin să luăm
câţiva stropi de AND pentru a salva lumea noastră care te adoră!
– Fă, nu cumva să băgaţi vreun ac în mine, să mă infectez, că vă
pocnesc de vă sar măselele! Zânele, că altceva nu puteau fi, piuiră
nedumerite la început, apoi au dat semne că spusele lui Trică le înveseleau
nespus.
– O, nu, divinule, nu te teme, noi ştim să facem asta mai bine decât
orice pământean şi singura noastră grijă este să fii fericit. Avem o tehnică
mult superioară oricărui instrument, iar tu vei avea ce povesti prietenilor
tăi, dar nu ştim dacă ei or să te creadă!
– Bine, hai, la treabă, îngădui Trică generos din fire, iar acum şi mai şi
pentru că era divin.
Piuind fericite, zânele îşi lipiră trupurile calde şi frumos mirositoare de
el, cât despre limbuţele lor trandafirii şi iscusite, ce să mai vorbim! Pe scurt,
Trică intră în extaz, aşa cum numai stăpânii de haremuri pot să o facă şi
din când în când un fior îl trecea din creştet până la călcâie, iar AND-ul său
pleca picătură cu picătură pentru a salva o lume pierdută undeva în
negura cosmosului. Cum însă şi divinităţile au resurse limitate, după un
timp Trică spuse cu glas care parcă nu era al lui:
– Gata, fă, nesătulelor, că mă omorâţi şi rămâneţi dracu' de căruţă cu
toată tehnica voastră!
Zânele piuiră din nou, parcă puţin bosumflate, dar vorbele divinului
nu puteau fi încălcate. Cu priviri triste se îndepărtară uşor şi spuseră:
– Stăpâne, ţi-ai făcut datoria faţă de sclave, iar ele îţi mulţumesc
dăruindu-ţi cea mai mare bogăţie a universului - viaţa!
Din mâinile lor plecau spre trupul lui Trică scântei ca de aur ce îl
acoperiră uşor. Ei, da, acum chiar arăta ca unul care a salvat lumea.
– Nu ne uita… nu ne uita… ciripeau zânele şi dispărură odată cu
luna…
Pe la 10.00, un boschetar care avea teritoriul în parc, dădu peste Trică
dormind sub bancă. Împreună cu el dormeau fericiţi şi cei trei căţeluşi încă
neînţărcaţi ai Larei, o maidaneză foarte prolifică, dar şi foarte haimana.
– Băi, omule, uite că soarele e sus pe cer, du-te acasă şi te culcă să nu
cumva să răceşti, îi spuse boschetarul lui Trică. Acesta plecă spre blocul
unde locuia. Mergea şovăielnic, ţinându-se de pereţi şi garduri, iar în inimă
purta o mare bucurie: salvase o lume de la pieire, şi ce lume! Odată ajuns
acasă a urmat sfatul bunului boschetar şi s-a culcat.
Spre seară, când a ieşit oarecum din comă, a mers la un vecin de la
care a împrumutat nişte bani şi şi-a cumpărat un litru de vin, la sticlă, cu
etichetă, precum şi două ţigări lungi, cu filtru. Acum, ca divin şi stăpân al
unei lumi în care sclavele sale arătau precum nişte top-modele, nu mai
putea să bea carcalete şi să fumeze patriotice. Când s-a întâlnit cu prietenii
le-a spus:
– Bă, lăsaţi dracu' o clipă tablele şi seminţele şi ascultaţi aici, că n-aţi
întâlnit în viaţa voastră una ca asta!
Le-a povestit de-a fir-a-păr aventura, sorbind vin dintr-un pahar de
plastic, trăgând în piept fumul de superlong şi scărpinându-se de zor.
Băieţii se uitau prostiţi la Trică, apoi, plini de compasiune, i-au recomandat
să nu mai bea spirt medicinal că uite, şi-a pierdut minţile de tânăr. Abia
acum Trică şi-a dat seama ce anturaj de tâmpiţi frecventa şi a plecat mâhnit
acasă, unde a constatat că era plin de purici şi a înţeles că zânele, sclavele
lui, nu aveau noţiunea banului şi îi dăruiră mii de vieţi, cea mai mare
bogăţie a universului. A început să plângă înduioşat de generozitatea şi
inocenţa bietelor fiinţe şi şi-a propus să le înveţe care-i treaba data viitoare.
În aşteptarea acelui eveniment, a început să cutreiere zi şi noapte
parcul, cu o sticlă de vin la îndemână. Toleranţi cum îi ştim, locuitorii urbei
l-au numit Divinu' şi îl priveau cu îngăduinţă, dacă nu chiar cu invidie,
pentru că părea a-şi fi găsit rostul în viaţă. Ca o ciudăţenie, era însoţit tot
timpul de trei dulăi fioroşi, foştii căţelandri ai Larei, cu care se înţelegea
foarte bine, folosind un limbaj mixt.
Cu timpul a început să vorbească cu păsărelele dar şi cu arborii, aşa că,
eu unul, cred că toată povestea este adevărată, iar Trică a primit iluminarea
şi acum îi face concurenţă Sfântului Francisc, despre care nu a auzit nimeni
prin acele locuri.
*
Din engl. ABDUCTION: răpirea unor oameni de către extratereştri şi supunerea
acestora la diferite experienţe de care nu-şi mai amintesc în stare de conştienţă. Cuvânt
adaptat forţat, din cauze legislative şi nerecomandat a fi folosit (N.A)
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TOAMNĂ GREA
Cum bani-i dau pe dări şi pâne,
Când frig e-n casă şi iar plouă,
Să număr greve-mi mai rămâne…
Că prim ministrul… n-are ouă.

Arabi, anchete, altercaţii,
Abuzuri, arme,agitaţii,
Averi, absconse adnotaţii,
Au apărare avizaţii.
Adoptă-aleşii aberaţii.

DUPĂ DEGUSTARE
De-aceste vinuri încântaţi,
Am vrea – mai mult ca toate cele –
La guvernanţi să nu le daţi...
Că dau în gropi şi fără ele.
POETUL ŞI PĂSĂRICA LUI
Văzând ce slabă-i mitica,
Soţia-l ceartă cu asprime
Că-i e flămândă păsărica
Şi-i dă în loc de râmă, rime!
MOMENTUL CULMINANT
E chiar momentul vieţii tale când
O jună blondă-n pat ţi se strecoară
Şi a plăcerii sursă, tremurând,
Să simţi că-ţi dă speranţe şi... să
moară.
Gheorghe Bălăceanu
INVOCAŢIE… BAHICĂ
Cântă zeiţă licoarea ce-aprinde în
inimă dorul,
Patima prinsă din zarea ce-adună în
suflet fiorul
Focului sacru ce arde în cupa cu
stropii de soare,
Visuri ce strânse-n cocarde se-adună
ca sfinte odoare,
Vraja ţesută-n lumina închisă în
boabele-stele,
Aurul scurs din stupina ce-aţâţă să
dănţuie iele,
Zborul sfidând infinituri ascunse în
frageda clipă,
Sursa de noi răsărituri lansate pe-a
vremii aripă
Când se porneşte iar cântul pe lira
cu strune de-aramă:
Darul pe care pământul 'l-oferă în
nobila cramă…
Cântă zeiţă Cotnarul, licoarea cu iz
de poveste
Ce, înecând tot amarul, te urcă în
zbor peste creste,
Când unduind în pocalul cu magica
sa bucurie
Vesel invită la balul ce-oferă în dar
fantezie.
SONET CAVALERESC
Vin cavalerii meselor rotunde
Tentaţi de-un vin... dar nu de
Murfatlar
Şi nici de prea cântatul Pinot Noir
Iar o Fetească... nu ştiu s-o desfunde.
Nici în Bordeaux nu vor să se
scufunde
Căci au aflat că n-are-acelaşi har
Cu zeea cea plinuţă din Cotnar
Ce-i învinsese în cam multe runde.
Chiar cavalerul falnic, Lancelot,
Ce-şi cam pierduse cu domniţe vlaga
Se uită cam albastru spre Malaga
Şi nici nu se îndeamnă spre Merlot…
Dar toţi se luptă spre-a goli la masă
Câte-un ulcior… de-a fost umplut
de-o Grasă.
Eugen Deutsch

RONDELUL AMANTELOR CE
MOR
(după ,,Rondelul rozelor ce mor" de
Al. Macedonski)
E vremea-amantelor ce mor
În mari oraşe, ori în sate,
Ce par ca nişte flori uscate,
Uitate-n clipele de-amor.
În căsnicii demult blazate
Doar rar se simte vreun fior,
E vremea-amantelor ce mor
În mari oraşe,ori în sate.
Şi când pe-al vieţii lung covor
Rămân iubirile ratate,
Iar altele, de tot uitate,
Salvarea este în umor!..
E vremea-amantelor ce mor.

Să n-o tratezi nicicând cu ignoranţă
Atunci când se roteşte-a vieţii roată,
Că doar nu-i un elicopter să poată
Ateriza în ultima instanţă.
Meschinele orgolii de-o să zboare
Şi te lipseşti de ură, vanitate,
În hău s-or duce zilele amare.
Cu pocăinţă şi seninătate
Te consolezi cu şansa viitoare
A fi tu veşnic, în eternitate.
Sorin Cotlarciuc
FLORI RARE
Două flori în lume, de o vreme-s
rare,
Ce se pierd pe ale vie?ii largi culoare:
Crinul, ce simbolizează castitatea
?i-ncă una dispărută azi, dreptatea.
UNEI ARTISTE FĂRĂ TALENT
Eşti vedetă, eşti pe val,
Şi în showbiz ai pătruns,
Dar talentul tău e-ascuns
În nisipul de pe mal.

Mihai Haivas
POST MORTEM...
Când va pleca din lume-ncet
Poate-şi aminteşte-n somn
C-a fost nevasta unui „domn”
Şi-amanta unui „domn”...poet.
LA PLECARE...
De-i păcat şi de-i ruşine
M-oi ruga la Dumnezeu...
Tot păcatu-l i-au doar eu
Dacă poţi veni şi mâine...

UNEI UŞURATICE
Zâna bună, cea făr` de păcate,
Ţie ţi-a ursit să nu ai viaţă grea;
Minte, frumuseţe, ai de toate…
Calităţi morale a uitat să-ţi dea.
UNUI CÂRCOTAŞ
Totdeauna eşti ca băţul?
Te întreb, de nu ţi-e greu;
Astăzi n-ai pierdut învăţul:
Beţe-n roate pui mereu!
Cătălina Orşivschi

LA LOCUL LUI...
Pe când ardea-n văpăi de rug
Nevasta îl ţinea în frâu,
Acum că-i blând şi e molâu
La pus la locul lui... în jug!

DE-ALE HORTICULTURII
Priceput în branşa asta
Agronomul de la noi,
Jinduind spre un altoi,
Îşi tot altoia nevasta.

Ioan Gligor Stopiţa
RONDELUL ÎNCREDERII
Eu n-am să ţin morţiş să fabulez,
Chiar dacă am făcut o pasiune
Prin genuri foarte largi de acţiune
În care trebuie să epatez.
A noastră lume este o minune,
Uimit de multe ori, o şi visez,
Eu n-am să ţin morţiş să fabulez,
Chiar dacă am făcut o pasiune.
Dezastre multe azi pot să citez,
Dar să nu cadă, vai, într-o genune,
Căci e sfârşitul ei, precum se spune,
Pe Domnul, însă, permanent mizez
Eu n-am să ţin morţiş să fabulez.
RONDELUL IUBIRII
PLATONICE
Iubita mea din os domnesc
Mi-e dor nespus să te veghez,
Din asta mi-am făcut un crez,
În orice noapte să-ţi doinesc.
Nu vreau necazuri să-ţi creez
Şi nici din somn să te trezesc,
Iubita mea din os domnesc
Mi-e dor nespus să te veghez.
Cu greu dorinţa-mi stăpânesc,
Azi lângă tine să m-aşez,
Să-ţi spun că n-o să mai fumez,
Dar nici nu mă călugăresc,

RONDELUL ALEŞILOR
Adoptă-aleşii aberaţii,
Acumulând azi acuzaţii,
Apoi, amante, aclamaţii,
Aranjamente, aplicaţii.

Iubita mea din os domnesc.

Agoniseală, alocaţii,
Active, acte, asipraţii,
Adoptă-aleşii aberaţii,
Acumulând azi acuzaţii.

SPERANŢĂ
Nu prea se ştie cum e niciodată
Destinul, chiar de-l pui şi în balanţă,
Dar bine-i să se-ncline spre speranţă
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Şi spre o viaţă pururi minunată.

LA MEDIC
Doctorul când m-a palpat
La rinichi, stomac, ficat,
Depistă la ascultare
Damf şi clinchet de pahare.
GHINION
Soaţa-l prinse pe Mardare
Răvăşit la prima oră,
C-o bătrână ţuică tare
Şi în faţă c-o „minoră”
Aurel Popescu
PROVERB ROMÂNESC
ACTUALIZAT
Cine fură azi un ou
Pentru hrană, evident,
Mâine va fura un bou
Îngrăşat în parlament.
UNUI BĂUTOR
Vrând să iasă la lumină
- Dovedind voinţă, har Când ia banii (la chenzină)
Bea pahar după pahar.
Aurel Baican
NOSTALGIE
Te-am sărutat întâi pe buze,
Când erai fată la părinţi
Dar n-am vrut să-ţi aduc acuze,
Cum că te speli mai rar pe dinţi.
CĂUTAREA ADEVĂRULUI
Filozoful, trist la mină,
Meditează bând la bar,
Cum să scoată la lumină
Adevărul din pahar.
Dan Teodor Dănilă
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Balcanica

literatură universală

Poezie din Bosnia şi Herţegovina

Haiku din Bosnia şi Herţegovina

Samira Begman Karabeg
Născută în 1954, în satul Husimovci, aproape de
Sanski Most, a absolvit universitatea, cu specializare în
finanţe, comerţ şi management, la Zurich, unde locuieşte
din 1977. Scrie (versuri, proză) 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, şi membru al „Eastern
Swiss Writer's Association”.

Smajil Durmisevic
Smajil (Bego) Durmisevic s-a născut la 6 februarie
1956, în Vratar, Zepa, Regiunea Rogatica, Bosnia şi
Herţegovina. A absolvit medicina la Universitatea din
Sarajevo, în 1982, obţinând titlul de doctor în medicină în
2006. Este profesor la Universitatea din Zenica. He
publicat cărţi şi articole ştiinţifice, poezie, proză scurtă,
aforisme, dar şi două volume de haiku.

Dorinţa
Dorinţa are o putere imensă
Ea poate înghiţi oceanul
Disipa tenebrele abisului
Şi când e în toi
Ea poate pârjoli câmpuri cu grâul auriu
Semănate şi-apoi abandonate
De oşteni uitaţi.
Ea devine izvor în deşertul
suferinţei, ea ar putea vărsa sânge
prin rădăcina cornului
E ca şi zece inimi bătând la unison
Într-o singură bătaie.

Păr argintat
melancolic vizează cu dor –
amurgul mai aproape
Unii îi spun
sindromul Down – pentru mine
e măsura iubirii
O, fericitule Soare
poţi mângâia o floare galbenă
atât de departe
Gordana Radovanović
Gordana Radovanovic, născută la 23 august 1963, în
1963, a absolvit institutul polithenic, specializrea inginerie
mecanică, la Banja Luka. Are masterate în tehnică de
calcul şi limba engleză. Scrie proză scurtă, haiku, poezie.
A publicat cinci volume. Locuieşte în Banja Luka, Bosnia
şi Herţegovina).
Copiii nimănui.
Urme pe plaje singuratice,
Şterse de valul înalt

Dorinţa după iubire, iubirea de dorinţă
Lăuta trupului meu e-n aşteptarea suspinelor
acordurilor ei
Nesătula tăcere
E imposibil să doreşti strălucirea mundană
Cu ochiul unicornului nu se poate naviga în larg
Cu velierul
Infinitului meu
Unde sunt dorită de mine însumi
Unde mă pierd şi mă regăsesc
Unde eu sunt zorii, unde se deşteaptă
Nostalgia după tufa de iasomie
În frunza de gălbenea descopăr
Între murmurele stelelor şi valurilor
Mării, aceste cuvinte care în moliciune doresc
Regatul Domnului

Vorbe din plumb
atârnate de pânza de păianjen
de pe o stea îndepărtată

Spiritul începe să simtă că poate
Vorbi cu el însuşi
El priveşte fereastra albastră a cerului
Nu mai e nimic altceva acolo sus
Sunt alţii care se uită la marele albastru
Se neliniştesc de marele albastru
Cineva din afară, de aici, de jos,
Stârneşte în noi dorinţa
De a atinge picătura de zori acolo unde
departe, focul a murit

Zi cenuşie de toamnă
începe încet
aceeaşi singurătate

Când ne-au strigat din trupuri
Acestea se estompează
Şi se transformă în fum în regatul Domnului
Prea târziu
I-am pus lui
Mii de întrebări
„Dragul meu copil, din gura ta
izvorăsc pietricele de aur”.

Ružica Soldo
Ružica Soldo s-a născut în 1956. Este profesor şi
jurnalist. A publicat opt cărţi de poezie, una dintre ele
obţinând un premiu. Este membră a Asociaţiei Scriitorilor
Croaţi din Croaţia şi Bosnia şi Herţegovina, şi preşedintă
a unei organizaţii umanitare. “Atingerea iubirii”; este
membră a unor organizaţii UNESCO etc. Locuieşte în in
Široki Brijeg, Bosnia şi Herţegovina. Este şi pictor amator.
Cer de plumb
Pe chipul meu urmele toamnei –
Un trăsnet

Mi-am aşezat capul în iarbă
ca pe o pernă
şi-am auzit strigătul pământului
Ajsa (Džemila) Zahirovic
Ajsa (pseudonim: Džemila) Zahirovic este avocat de
profesie. S-a născut pe 1 martie, în Vratnic, în chiar inima
vechiului oraş Sarajevo. Cu rădăcini în vechea familie
Haćam, după mamă (Džemila), şi din familiile
Kurbegovik şi Aganovic, după tată (Ago – a primit acest
nume după strămoşul său. şeic Mula Zahir Aganovic). A
publicat mai multe volume de poezie şi haiku, unele în
italiană, hindi, kannada, engleză, urdu, telugu ş.a.
Pentru un etern prieten
am ales
adevărul

Atunci el a spus,
„Iată, aici sunt răspunsurile…”
Am privit,
şi privit…
Nu era decât apă…

am rostit tare, „Iubire!”
undeva departe
a răsunat ecoul

Acum ştiu
Ar fi trebuit să mă cufund…

Ion Creangă în limba lui Bekir Cioban-zade

Din volumul 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
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Orientalia
„Amu cică era odată într-o ţară un crai, care avea trei
feciori…”
Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb.
„Aynı zamanda, bu eser, hikâye em masal, kostergenlerı
de koylının yaşayışı…”
İon Kryangı, Beyaz Arap (versiunea tătară: Güner
Akmolla)
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S-a spus deseori că traducerea operelor lui Ion Creangă
comportă dificultăţi aparte, poate insurmontabile, dat
fiind limbajul. Cu toate astea, Harap Alb (Povestea lui
Harap Alb), de exemplu, scrisă în 1877, a fost tradusă în
germană 9 ani mai târziu, în 1886, de către Peter
Brosteanu, şi publicată în „Romänische Revue”, an II,
1886, apoi o alta, a lui Gustav Weigand (cel care a
înfiinţat în Leipzig un „Institut für Rumänische
Sprache”), Ion Creangă's Harap Alb, publicată la Leipzig,
în 1910 ş.a.. Parte dintre aceste traduceri au fost
semnalate şi, unele, discutate, la vremea lor.
Sigur, faptul că menţionăm o traducere este una, şi
analiza modului în care a fost făcută şi echivalenţele
lingvistice pentru care au optat traducătorii, vocabularul
în care au transpus textul, este alta. De pildă, Alexandru
Philippide scria în 1910, deranjat de faptul că Weigand
folosise cuvinte dialectale specifice în graiurile dacoromâneşti sudice şi din Transilvania, scria: „limba unui
scriitor este, ca şi conţinutul scrierii sale, proprietatea
lui” şi nota că, „dacă scrierea oricărui alt scriitor român
trebuie lăsată neschimbată” acest lucru „cu atât mai mult
trebuie să aibă loc la Creangă”. Şi, după ce scrie contra
manierei în care „despotismul de la Bucureşti”
„muntenizează” limba literară încheie: „Dar să mai vie şi
un german de la Lipsca, care baraguinează româneşte, să
schimbe samavolniceşte limba lui Creangă al nostru,
aceasta este culmea arbitrarului”.
Acum discutăm de o versiune în tătara crimeeană,
semnată de Güner Akmolla, care a tradus şi din alte
nume mari ale literaturii române (Eminescu, Coşbuc ş.a.),
parte dintre texte publicându-le noi, la Iaşi. Amintim
Luceafărul/ Tan Yildizi, de M. Eminescu – revista
„Poezia”, Iaşi, XVI, nr., 1 (55), 2011.
*
Există o serie de opinii şi, evident, lipseşte o „soluţie”
acceptată unanim privind traducerea în altă limbă a
operelor unor creatori care utilizează regionalisme sau/
şi arhaisme, legate de echilibrul formă-fond, între limbaj
şi ceea ce vrea să transmită autorul. Traducătorul trebuie
să poată face analiza semantică a textului, să îl
interpreteze, să capteze discursul narativ subiacent, să
reproducă/ transpună mijloacele de expresie ale
autorului păstrând densitatea „jocului” de semnificaţii.
Creangă e un autor în textele căruia (publicate în
variante cu abateri de la original care au stârnit discuţii)
se întâlnesc arhaisme, regionalisme şi, în plus, mai e şi
oralitatea aparte a stilului.
„Amu cică era odată într-o ţară un crai, care avea trei
feciori” – aşa începe în română Povestea lui Harap-Alb. În
tătară, versiunea G. Akmolla: „Aynı zamanda, bu eser,
hikâye em masal, kostergenlerı de koylının yaşayışı.”…
Güner Akmolla, profesor de limba română, aparţine
de etnia tătară. Sunt premize ca să fi pornit la drum sub
bune auspicii. Din ce constatasem (traducătoarea mi-a
confirmat), a ales pentru versiunea în tătară (prima, din
ce ştiu) limba vorbită la noi, în Dobrogea, cu elemente
care să se păstreze, pe cât posibil, cât mai aproape de
atmosfera care se degajă din textul lui Creangă.
*
Cui se adresează cartea? Cifrele statistice sunt destul
de neclare în ce priveşte numărul tătarilor, diferind
uneori de la o sursă la alta. În tot cazul, profesorul Tahsin
Gemil scria (Problema etnogenezei tătarilor) că în azi sunt în
lume cca. 12 milioane de tătari, cei mai mulţi Republica
Tataristan (5-6 milioane), Turcia (4-5 milioane) şi alte
regiuni din fosta Uniune Sovietică cca. 1 – 1,5 milioane.
În Crimeea sunt cca. 250.000-260.000. În multe alte ţări
sunt comunităţi de tătari. În România, scrie Tahsin
Gemil, sunt aproximativ 35.000-40.000.
„Dacă Eminescu este Poetul poporului român,
Creangă e Povestitorul”, scrie Güner Akmolla, cu temei,
la începutul traducerii sale. După ce a tradus din
Eminescu, nu se putea un demers mai potrivit decât
traducerea marelui său prieten, Ion Creangă. Ne-am dori
ca, de acum înainte, să fie aproape şi de sufletul
generaţiilor de tătari care citesc în limba în care au scris
Memet Niyazi, Müstecip Ülküsal sau marile nume ale
literaturii tătare moderne din Crimeea, Bekir Ciobanzade, Amdy Ghiraybay, Sevki Bektore, Memet Nuzet şi
Riza Fazil.
Ion Creangă, Harap Alb/ Beyaz Arap, ediţia în tătara crimeeană,
traducerea: Güner Akmolla, Editura Boldaş, Constanţa, 2012, 66 p.

prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU
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Soarele năruie totul,
dezmorţindu-se cu pleoape grele,
după un somn cu lacrimi1
„Terorizat ca de obicei să înţelegi că totul intră la socoteală
Mai ales imensa masă de stupiditate
Imediat uiţi descoperirea asta şi ud de uitare
Te strecori între cîrtiţe”
Ioan Moldovan
„Lumea nu este nici unipolară, nici multipolară şi
nici haotică – ci toate trei în acelaşi timp.”
Joseph S. Nye Jr.

Citim în Contrafort, nr. 1-2(207-208), lucidul şi tristul
editorial semnat de Vasile Gîrneţ (Despre sincronizarea
culturală România – Republica Moldova): „Felul mai mult
decît expeditiv în care a prezentat Nicolae Manolescu
literatura basarabeană în a sa Istorie critică a literaturii
române demonstrează o atitudine superficială şi o
nepăsare regretabilă [...] Pînă nu vom construi un
sistem de «vase comunicante», România/ Basarabia,
cultura din Moldova de Est va rămîne, în ochii
consumatorilor de literatură români, o entitate
«impură», excentrică, marcată exclusiv de influenţe
ruseşti.” Am mai reţinut paginile propuse de Tamara
Cărăuş (Romanul ca o recompensă sau Mîntuirea de
alternativă), Grigore Chiper (Mîna şi marginea),
Alexandru-Florin Platon („Historia militans”), Leo
Butnaru (A muri din dragoste), Mariana Codruţ (Un
pumn dat morţii în plină figură), Ion Ciocanu (Dialog
plăcut şi incitant), Teo Chiriac (De ce îşi pune omul
întrebări?), alături de versurile lui Ghenadie Nicu: „eu
am fost cîndva într-un ţinut de creneluri/ acolo oamenii
ţineau în clondire tot felul de nimicuri/ în jurul lor se
clătinau exegeţi cu mari pălării de paie”.
În elegante condiţii grafice şi tipografice (în rest
destul de „subţire”!) ne apare Literatorul, nr. 152,
februarie, 2012, cu multe semnături „din alte vremi”: G.
Vlăduţescu („Pivniţa orbului” sau despre dialog), Neagu
Udroiu (Paşii poetului pe cărările prozei – despre „poetul
Nicolae Dan Fruntelată, voce de cleştar a generaţiei sale,
cu vocaţie recunoscută în a transgrega pereţi aşezati
prin truda deceniilor”!) Constantin Ardeleanu
(Libertatea gîndului), Ştefan Cionoff (Un dandy generos,
cordial şi mereu surîzător – o caldă evocare a profesorului
Cornel Mihai Ionescu), George Apostoiu (Problema
răului). Mai dreg busuiocul Costin Tuchilă (Un spirit
enciclopedic) şi Ionela Loredana Tuchilă (Athetipul
spiritului şi opera lui D. R. Popescu), alături de Julieta
Rotaru (Despărţirea de sine), Florentin Popescu (Nicolae
Velea, după douăzeci şi cinci de ani) şi de loc în ultimul
rînd, grupajele poetice semnate de Radu Comănescu şi
Marius Şolea.
„vocea fetiţei cu cercul se ondula odată cu strada/ şi
noi vedem clar că în cercul ei era pitit soarele/ şi noi
vedeam şi mai clar că în cercul ei se cuibărea luna/ întro curte/ la o masă/ sub o umbrelă” se mărturiseşte
Viorel Moldovan într-o poezie dedicată lui Alexandru
Muşina în Vatra, nr. 2(491)/2012, cel care publică în
continuare (Nepotul lui Dracula), „capitolul IV din
romanul cu acelaşi titlu, în curs de apariţie la Editura
Aula.” Pornind de la constatarea că „o parte a literaturii
a început să fiinţeze exclusiv în spaţiul cibernetic, iar
odată cu aceasta să se insinueze în discursul cultural”
Călin Crăciun dedică un Dosar tematic literaturii
cibernetice, ce pare „a fi devenit chiar o altă formă de
existenţă a literaturii”, propunînd „o nouă meditaţie
asupra raporturilor dintre cele două medii de existenţă
ale creaţiei [forma tipărită pe hîrtie şi cea electronică –
n.n.] şi mai ales asupra efectelor pe care le are
deosebirea dintre ele asupra literaturii înseşi.”
Contribuie substanţial la explicitarea problemei Irina
Petraş, Rodica Grigore, Gelu Vlaşin, Tatiana Dragomir,
Mihaela Ursa, Ruxandra Bularca, Melinda Crăciun,
Ionuţ Caragea. Am mai reţinut textele oferite de Ion
Buzaşi (Apariţii editoriale la Serbarea aniversară a Astrei –
150), Iulian Boldea (Teatrul ca „trădare” a realităţii), din
nou Rodica Grigore (Despre Columbia şi ceva pe deasupra),
Simona-Grazia Dima (Imortele), Silviu Lupaşcu (Sigiliul
profeţiei. Conexiuni între creştinism şi islam sub dinastia
Abbassizilor), alături de poemele asumate de Ioan
Mărginean, Fridrich Michael, Péter Demény şi Luminiţa
Dascălu.
„Culegerile de cronici literare ale lui Ştefan Borbély
sunt, deopotrivă, suple ca dicţiune critică, subtile ca
demers hermeneutic, explicative şi interpretative, ca
metode de lucru” – explică Iulian Boldea (Un critic al
ideilor literare) în LitArt, nr.2(23), lunar de cultură ce
apare la Tîrgu-Mureş „sub egida onorifică a filialei
locale a Uniunii Scriitorilor” – pentru a continua:
„Existenţa diafană/Editura Ideea Europeană 2011 poate fi
privită ca o radiografie a unui întreg deceniu (20002010), prin comentarea unora dintre cele mai
importante apariţii editoriale din acest interval.” Am
mai citit cu interes şi vă semnalez cele oferite de
Dumitru-Mircea Buda, Angela Măgheruşan Precup şi
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degustări cultural - literare
Ioan Suciu Moişa, alături de Bandi Catalin cu ale sale
Brocarturi, catifele şi mătăsuri (despre care Cora Fodor
scrie că „are atitudine, îndrăzneşte pertinent şi duce la
extrem melanjurile texturale, transgresînd kitsch-ul în
beneficiul artei sale”). Sensibile rondeluri semnează Ion
Horea într-o publicaţie ce ar merita o hîrtie mai bună
(de altfel arată superb pe pagina electronică!).
Primim de la Bîrlad – Baaadul literar, nr. 1(20),
februarie 2012 – din care am reţinut paginile propuse de
Ion Murgeanu (Eminescu şi Carmen Sylva), Lina
Codreanu (Adriana Niculiu vs. Gala Galaction), Adrian
Voica (Un an fast), Ion Popescu-Sireteanu (Din instoria
oraşului Siret), alături de un spumos interviu realizat de
Lucian Parfene cu Bogdan Ulmu („Sunt mîndru că-s
ludic; dar sunt şi sentimental...”). Poezia (Sonia Elvireanu,
Eliza Artene, Maria Mănucă, Adrian Voica, George
Irava), proza (Alexandru Jurcan, Silvia Adamek, Teodor
Oancă) şi teatrul (Viorel Savin – Hotel „Far East”(un
caragialîc)) dimpreună cu traducerile Elisabetei Isanos
din Paul Valéry conturează un număr decent.
Dacia Literară, nr. 3-4(102-103), în aceeaşi ediţie
bibliofilă, ne oferă ca de fiecare dată pagini memorabile.
Alexandru Zub (Sinteza ca portret spiritual), Svetlana
Paleologu-Matta (Neantul şi contradicţia la un anti-filozof),
Stelian Dumistrăcel (În familia măştilor), Victor Ion Popa
(Mihai Codreanu, profesorul meu), Iulian Marcel
Ciubotaru (Scrisori inedite de la George Mărgărit), Eugen
Munteanu (Elogiu magiştrilor), Ioan Holban (Singurătatea
şi furia lupului din desiş), Anastasia Dumitru (Personajele
lui Bujor Nedelcovici), Ion Truică (O viziune a caracterelor)
se citesc cu interes şi folos. Poezia sensibilă (Ioan Pintea
şi Arcadie Suceveanu, dimpreună cu traducerile din
poezia italiană, bulgară şi letonă), proza bine construită
(Paul Eugen Banciu, Matei Vişniec şi Ioan Florin
Stanciu) completează un număr reuşit.
În Ateneu, nr. 3(511), Adrian Jicu (Un debut
remarcabil: Adrian Creţu) scrie despre volumul de poezie
Orice om este un cîntec fără rimă, pe care îl consideră „cea
mai puternică reprezentaţie lirică a unui debutant
băcăuan” citită în ultimii zece ani, o carte lecturată „pe
nerăsuflate, cu o curiozitate de mult uitată”, apreciindul pe autor drept „un introvertit care, nemaiputînd
răbda, a răbufnit. [...] Splendidă este poema unui vagin
primitor, confesiune lirică bine temperată şi, totodată,
superbă acceptare a fragilităţii masculinului.” În
concluzie, „autorul e un terorist literar, care mitraliază
tabuurile lumii, răzuindu-i sulimanele groase, sub care
se ascunde o realitate hîdă. Kamikaze contemporan, el
înfruntă ipocrizia şi spune lucrurilor pe nume, într-o
poezie viguroasă, atribut cert al talentului.” Lecturi
agreabile oferă paginile asumate de Silvia Munteanu
(Mircea Cărtărescu: călătorii în abisul fiinţei), Violeta Savu
(O delicatesă: „Conversaţia cu Nora Iuga”), Dan Petruşcă
(Gabriel Liiceanu şi „complexele” literaturii române), C. D.
Zeletin (Jocul de cuvinte), Maria Pilchin (Spre o biografie
alternativă a literaturii), Doina Cernica (Despre călătorie şi
sentimentul călătoriei), Vasile Spiridon (Tectonica istoriei şi
criticii literare), Carmen Mihalache (Despre o lume numită
Silviu Purcărete), alături de poemele propuse de Irina
Nechit şi Patricia Lidia ca şi, de loc în ultimul rînd,
interviul realizat de Vasile Proca cu Ion Mureşan
(„Pentru mine, poezia este o dovadă că suntem vii mereu”).
Un interesant, incitant (şi inedit) text al lui Emil
Iordache (Nobelul şi gafele) publică în numărul 3(720)
Contemporanul. Ideea Europeană. Tot aici m-am
delectat citind paginile scrise de Nicolae Breban
(Mareşalul), Bogdan Creţu (Un caz dramatic: Petru
Dumitriu), Nicoleta Dabija (Cîteva rosturi şi poveşti în
jurnalul lui Tolstoi), Ştefan Borbély (Un tratat ştiinţific
despre „cenuşari”), Constantin Cubleşan (O mistică de
halou dostoievskian), Constantina Raveca Buleu (Cenzura
în România), Liviu Ioan Stoiciu (Eugen Negrici se
mărturiseşte), Marian Victor Buciu (Ficţiunea memoriei,
memoria ficţiunii), alături de Alex Ştefănescu (Adrian
Păunescu a învins), Adrian Dinu Rachieru (Un poet
mediatic: Adrian Păunescu), Ion Cocora (Viaţa ca o roată fragmente) şi Jeana Morărescu (O filiaţie neexplorată:
Marin Mincu – Antonin Artaud): „...Mincu uneşte
energetismul hermetic cu semantica diriguirii
conştiente - şi de aici dramatismul «agonal» al
«experimentalismului» ca forţare de limită a capturării
abisale la nivelul divers articulabil al limbajului literal”.
Vorba aniversatului nenea Iancu: „E scris adînc!” La
care l-aş adăuga şi pe „Ca dumneata, bobocule, mai
rar!” plus un citat din Andrei Dósa – despre care scrie
frumos Ştefania Mincu (O poezie tulburătoare prin
violenţă): „...voi da radioul la maxim/ voi cumpăra un
robot de bucătărie/ şi îl voi lăsa să meargă în gol”.
Aferim!
„În agitaţia haotică a societăţii democratice, probabil
că intelectualii s-au întrebat adesea care să fie
raportarea lor adecvată la presiunea cotidiană” se
întreabă Laszlo Alexandru (Deontologia manipulării) în
Tribuna, nr. 228, 1-15 martie, pentru a continua: „Dacă
facem abstracţie de cei care s-au refugiat în turnul de
fildeş, linia de demarcaţie a trecut printre găştile
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politice. Unii s-au lăbărţat în căruţa puterii, alţii au
bombardat fără cruţare din opoziţie. [...] S-au inventat
pretexte nobile, doar pentru a se acoperi avantaje
palpabile, de recoltat într-o tabără ori cealaltă. Dar
intelectualul ar trebui să fie cel mai liber membru al
comunităţii. În clarviziunea orientării în funcţie de
principii, militantismul lui s-ar cuveni să urmărească
binele general. Iar acesta e de obţinut pe căi
transparente, oneste. [...] Minciuna, impostura,
incompetenţa, cruzimea, ticăloşia, nemernicia ar trebui
denunţate şi la stînga, şi la dreapta. Şi în fotoliile
puterii, şi în rîndurile opoziţiei. Abia atunci scriitorul şiar cuceri adevărata importanţă politică.” Am mai
reţinut cele scrise de Oana Pughineanu (Delir invernal pe
două voci), Ion Pop (Poezia lui Sorin Mărculescu), Dumitru
Hurubă (Omul Caragiale), Adriana Teodorescu (Detabuizare şi văluri sociale smulse), alături de cele două
texte dedicate afişului polonez de Nicolae Mareş (Şcoala
poloneză de afiş la confluenţa anilor ´70 şi ´80) şi Gabriela
Boldor (Elogiu creativităţii).
Anul Caragiale este ilustrat şi de N. Georgescu (De ce
a devenit Lefter Popescu… lefter) în Argeş, nr. 3(357), unde
am mai remarcat contribuţiile oferite de Dumitru
Ungureanu (Delaţiunea – critică literară), Şerban Foarţă
(Traduceri aminte. Cîntecul dragostei mai tari ca moartea –
El Romancero), Nicolae Oprea (Poezie feminină), Nina
Coecinski (Ostrovul cu jucării al Dianei Iepure), Ana
Bazac (Despre Prometeu) şi Isidor Chicet (Muntele ca
paradox al libertăţii). Poezia (Liviu Capşa, Marilena
Apostu, Alexandru Octavian Catilina şi Anatoli
Mariengof – în prezentarea şi traducerea lui Leo
Butnaru) şi proza (Viorel Dianu şi Victor Munteanu)
dau culoare şi însufleţesc un număr reuşit.
Familia, nr. 3(556), îşi sărbătoreşte directorul (Ioan
Moldovan - 60) într-o generoasă secţiune de Gînduri/
rînduri semnate de Gheorghe Grigurcu, Liviu
Antonesei, Vasile Dan, Adrian Popescu, Cornel
Ungureanu, Iulian Boldea, Andrei Bodiu, Viorel
Mureşan, Aurel Pantea, Kocsis Francisko, Traian Ştef,
Lucian Scurtu, Vasile Gogea, Simona-Grazia Dima şi
Gellu Dorian însoţite de un substanţial grupaj de
versuri ale însuşi sărbătoritului: „Tot umblu prin
magaziile acestui oraş adoptiv căutînd/ Un fir subţire,
de care, captiv, să mă ţin şi, în fine, să găsesc/ Fiara.
Vînzătorii, ca unul, se miră, mă arată cu ghiara şi/ Îşi
şoptesc ironici în barbă: mai bine s-ar duce într-un bar,
bă!/ Şi se tot sucesc-răsucesc, se leagă de una, de alta, se
mint, se dezmint şi/ Uite firul de care legat/ Voi ieşi
odată din labirint”. Alex Cistelecan (Banii vorbesc.
Postmoderniştii ascultă), Gabriel Petric (Critica şi istoria
literară românească despre caracterul tragic al operei
rebreniene), alături de Explorările lui Mircea Morariu şi
Lecturile după lecturi asumate de Nicolae Coande
(Societatea ticăloşită şi curvocraţia) dimpreună cu Ioan
Groşan (Tăcerea de aur) întregesc o revistă-o carte-o
bibliotecă. După cum scrie Gheorghe Grigurcu (Spusul şi
nespusul): „Spusul e, prin forţa lucrurilor, mărginit.
Nespusul e, tot prin forţa lucrurilor, nelimitat. În
spatele spusului stă nespusul, primul avînd o dramatică
răspundere pentru cel de-al doilea, precum un
reprezentant faţă de cei ce l-au ales într-o chestiune
vitală.”
În Nord Literar, nr. 3(106), proaspătul sexagenar
Ioan Moldovan se confesează („Visam să devin regizor –
vis de licean...”) lui Augustin Cozmuţa: „fiind repartizat
la Cavnic, apoi venind la Baia Sprie şi la Baia Mare, am
cunoscut Maramureşul prin datele sale eterne, cele ale
culturii, ale mitografiei locului, dar şi prin oamenii săi
minunaţi pe care îi ţin într-o galerie de onoare a
memoriei şi a afecţiunii mele. [...] Marile bucurii –
primele cărţi, cei doi fii ai mei, satisfacţiile profesionale
în plan didactic – le-am trăit aici”. Ne oferă şi cîteva
poezii inedite: „Pe corabie, deci în lume, bem, suntem
puţini astă/ dată, pieritori/ Pe Traian nu-l mai întreb de
starea vinului tînăr/ În odaia servitorilor lui Vulcan/
Libaţii, conversaţii, ciocniri, închinări, fum din belşug/
Înconjuraţi doar de cărţi ce n-au nici o grijă că vor/
ajunge pe rug/ Şi-ntr-un tîrziu vine şi o fetiţă să ne facă
de rîs/ nu o rugăm, nu ne spune/ Doar strîngem din
dinţi şi nu plîngem, nu o pîrîm şi/ Soarele imperial tot
la apus apune” (la o aniversare). Am mai reţinut din
acest număr, ilustrat cu lucrări ale artistului Szanto
Andras, paginile asumate de Gheorghe Glodeanu
(Genul biografic între adevăr şi mistificare), Săluc Horvat
(Nichita Stănescu – însemnări pe margini de cărţi), Florian
Roatiş (Emil Cioran şi Sorana Ţopa în arhive brăilene),
Mircea Popa (Iordan Datcu – Pagini de istorie literară) şi
Marian Barbu (Prozatori cu ştaif).
Somelier de serviciu,

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

CRONICA

literatură universală

breviar filosofic francez
Heidegger şi budismul
La prima vedere pare
o apropiere
surprinzătoare. În jurul
acestui subiect şi-a
structurat filosoful
Fabrice Midal
conferinţele susţinute la
Universitatea din Tokyo,
în anul 2010, reunite
acum în volumul
Conférences de Tokyo,
Martin Heidegger et la
pensée bouddhique, Paris,
Editions du Cerf, coll. „La
nuit surveillée”, 2012, 160
p. Pînă la această carte,
filosoful Fabrice Midal
mai publicase Risquer la liberté,vivre dans une monde
sans repère, 2009; Et si de l'amour on ne savait rien ?,
2010; Pourquoi la poésie ? L'héritage d'Orphée, 2010;
Mandala, retrouver l'unité du monde, 2010;
Comprendre l'art moderne, 2010. Conferinţele de la
Tokyo au fost un bun prilej pentru Fabrice Midal
pentru a reflecta asupra drumului parcurs în
înţelegerea raporturilor între gîndirea Orientului şi
cea a Occidentului, între budism şi filosofie, mai
ales că el este fondatorul Şcolii occidentale de
meditaţie. Autorul declară de la bun început că vrea
să demonstreze că alăturarea numelui lui
Heidegger de budism nu este un accesoriu, ci ţine
de o reală urgenţă a gîndirii de astăzi de a găsi o
cale a interferenţelor, încît să nu pară absurd a
medita asupra presupuselor sau realelor influenţe
ale gîndirii orientale, în principal budismul şi
taoismul, asupra lui Heidegger, sau cum a marcat
filosoful german gîndirea orientală. E un exerciţiu
dificil într-o lume în care filosofia este abordată
jurnalistic şi comercial. Budismul este o gîndire în
sensul cel mai înalt al termenului, o gîndire care
întreabă asupra existenţei omului însuşi şi a
raportului său cu ansamblul fenomenelor care îl
înconjoară. Fabrice Midal ne aminteşte că
Heidegger atrăgea atenţia că nu sîntem în ceea ce
este propriu gîndirii, în ciuda asaltului mediatic
care ar garanta accesul la înţelegerea gîndurilor
complexe. Vorbind despre budism, folosim verbul a
vorbi pentru că la origine ceea ce ne propune
Fabrice Midal au fost conferinţe, nu poate fi ocolit
termenul meditaţie, iar aici Martin Heidegger face o
distincţie pe care nu o poate evita nimeni din cei
angajaţi pe drumul budismului: gîndirea care
calculează nu se opreşte niciodată, în vreme ce
gîndirea meditativă ştie să se oprească şi să aştepte
cu răbdare, neaşteptînd utilitatea imediată. Putem fi
uşor surprinşi, noi europenii „inventatorii”
filosofiei, să aflăm cîţi adepţi are Martin Heidegger
în...Japonia; „din punct de vedere istoric, scrie
Fabrice Midal, Japonia a fost ţara care, prima, a
înţeles că în gîndirea lui Heidegger se întîmplă ceva
decisiv. Martin Heidegger a fost aici citit ca nicăieri
altundeva. Un număr de mari gfilosofi şi gînditori
japonezi au devenit, foarte curînd, studenţii săi.
Primele comentarii asupra gîndirii sale au fost
publicate în 1924 – chiar înaintea publicării cărţii
Fiinţă şi timp – şi prima carte consacrată gîndirii
sale, de Shuzo Kuki (1888-1941), a fost publicată în
1935”. De unde vine însă aprecierea gîndirii lui
Heidegger în Japonia? Dacă în Occident înţelegerea
operei lui Heidegger trece mai întîi prin filtrul
doctrinelor în care poate fi încadrată şi este studiată
precum „un motor de maşină sau producţia de
banane în Africa de Vest”, în Japonia filosoful
german este citit cu interes pentru că la el
înţelegerea gîndirii pleacă de la sfera conştiinţei,
ceea ce pentru occidentali, crede Fabrice Midal, este
o dificultate adeseori insurmontabilă. Una din
figurile centrale ale gîndirii budiste este mandala
cea care reprezintă/gîndeşte lumea ca o unitate
armonioasă, în sanscrită mandala însemnînd cerc,
în sensul că adună totul într-o unitate. Conferinţele
lui Fabrice Midal, reunite în acest volum sînt o
pledoarie pentru a-l citi altfel pe Heidegger; faptul
că a fost recunoscut în Japonia înainte de afi celebru
în Occident este un semn evident că deschidea o
cale pentru a întîlni o altă gîndire decît cea
europeană.

Bogdan Mihai MANDACHE
CRONICA

Ismail Kadare
Scriitorul albanez Ismail Kadare (n. 1936 la Gjirokaster,
Albania) este cunoscut drept unul dintre marii creatori esteuropeni ieşi?i din tenebrele comunismului şi consacra?i în
lumea liberă. Vorbind despre această categorie de scriitori, care a
dat lumii nume celebre precum Havel, Kundera, Soljeni?in ş.a.,
Kadare remarca într-un interviu că nicăieri regimul comunist nu
a putut bloca afirmarea unui scriitor talentat şi că nu există
literatură mare sau mică, ci doar scriitori buni şi slabi. Afirmat
timpuriu gra?ie romanului de tinere?e Generalul armatei moarte
şi câtorva volume de poeme romantice, el şi-a construit o operă
de a cărei valoare nu se mai îndoieşte nimeni, ce i-a conferit
aura de patriarh al literaturii balcanice. SPIRITUS (Paris, 1996)
este unul dintre ultimele sale romane, având ca temă teroarea
instituită în anii '80, în Albania, de dictatorul Enver Hodja. Aflat
în ultimii ani de via?ă, grav bolnav, tiranul a pus la cale un plan
diabolic: a împânzit întreaga Albanie cu microfoane made in
China, pentru a asculta tot ceea ce se comentează la adresa
regimului său. „Plantarea” microfoanelor într-un orăşel din
nordul ?ării a produs o mare nemul?umire agen?ilor secre?i ai
Securită?ii şi adevărate drame printre locuitori. Fragmentul din
romanul SPIRITUS, în curs de apari?ie la editura Humanitas,
pare a avea ceva din atmosfera Rusiei staliniste a anilor '30,
epocă din care s-a inspirat dictatorul albanez.

SPIRITUS (fragment)

Că agenţii „urechişti” din oraş (urechile partidului,
cum îi apreciase Conducătorul la o şedinţă secretă) aveau
să fie nemulţumiţi după sosirea noilor microfoane era un
lucru la care se aşteptaseră. Dar ca această nemulţumire să
ia proporţiile unui adevărat uragan era o surpriză pentru
şeful Securită?ii din oraş, Arian Vogli.
Crezuse că nemulţumirea lor n-avea să depăşească
limitele vociferărilor deja cunoscute ale veteranilor de
război, cărora li se părea că nu mai erau apreciaţi suficient
din cauza ofiţerilor tineri cu şcoală.
Asemenea tunetului de dinaintea furtunii, supărarea
„urechiştilor” dăduse semne cu ceva timp înainte. La
început, şeful Securităţii fusese uluit de amploarea
protestului. Rapoartele cu discuţiile ascultate erau mai
„umflate” ca niciodată. În vreme ce-şi storcea mintea să
priceapă de unde un asemenea zel, un zâmbet uşor îi
apăruse în colţul buzelor. Ori colaboratorii munciseră cu o
ardoare nemaiîntâlnită exact în ultimele două săptămâni
ca să demonstreze de ce erau încă în stare să facă bătrânii
lupi ai spionatului cu urechea, contrar opiniei care-i
considera ieşiţi de mult din uz, ori localnicii înşişi, aflaţi în
pragul unei schimbări majore în viaţa lor, schimbare
pricinuită de sosirea în oraş a noilor microfoane, ce aveau
să dea lovitura de graţie şuşotelii zilnice, înjurau şi ocărau,
ca să-şi descarce năduful acum, când se mai putea.
Cu acelaşi zâmbet jucăuş, Arian Vogli continuă să
răsfoiască dosarul. Zelul agenţilor de a scoate în relief
nemulţumirea oamenilor contra microfoanelor se vedea
imediat. Şi se mai vedea speranţa lor că toată această
supărare va face ca instalarea blestematelor de microfoane
să eşueze.
Era clar că cei mai mulţi dintre ei încercau să tragă
spuza pe turta lor, adică să folosească nemulţumirea
populaţiei în sprijinul lor şi al meseriei lor.
Îi folosiseră cât îi folosiseră, iar acum îi aruncau ca pe
nişte lămâi stoarse de zeamă. În vreme ce oamenii
obişnuiţi mergeau la concert, la teatru sau la petreceri,
ascultau muzică şi cuvinte de dragoste: te iubesc,
scumpule, sunt a ta etc., etc. urechile lor nu auzeau decât
ocări şi vorbe grele. Dar nu regretau nimic, las' să se
bucure alţii de viaţă, să exulte şi să se emoţioneze în sălile
de concert, pentru că ei, „urechiştii”, se sacrificau bucuroşi
pe altarul cauzei. Căci nu numai urechile, ci şi creierul,
întreaga lor fiinţă începuse să se contamineze de mizerie,
să se obişnuiască cu ea ca şi drogaţii cu doza zilnică,
acceptând toate acestea în numele unei idei măreţe. Şi nu
cereau în schimb decât un pic de recunoştinţă. Pe bună
dreptate, nu meritau să fie subestimaţi astfel din cauza
câtorva microfoane de doi bani.
Nemulţumirea cauzată de ele apărea în fiecare notă
informativă. În afară de ocările banale, „instrumente reci”,
„invenţia diavolului” ş.a., în textele lor se găseau şi unele
cugetări filosofice greu de crezut c-ar fi putut fi emanate
de creierul lor.
Într-o notă scria că, dacă avioanele îşi au strămoşul în
covorul zburător, iar televiziunea în oglinda fermecată, ce
te poate transporta în orice colţ al lumii, blestematele
microfoane veneau din lumea fantasmelor, a ocultismului,
a magiei negre, a spiritismului şi a altor manifestări de
obscurantism medieval.
Ia te uită, ia te uită, îşi spuse Arian Vogli în vreme ce
sublinia expresiile „lămâi stoarse de zeamă” şi
„instrumente reci”. Apoi, lângă prima adăugă un mare
semn de întrebare, iar lângă a doua scrise „mai important
este omul”.
Totuşi, îşi dădu seama că pentru şedinţa cu
informatorii „urechişti” ar fi trebuit să se pregătească mai
serios.
Şedinţa a avut loc sâmbătă seara, târziu. Participanţii
intrau unul câte unul pe uşiţa din spatele curţii, cu gulerul
ridicat, unii dintre ei purtând ochelari fumurii pentru a nu
fi recunoscuţi. Deşi aceste măsuri de precauţie nu erau
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necesare deoarece mulţi dintre ei erau deja la pensie şi
pentru a nu le ofensa orgoliul, convocarea recomandase
vigilenţă sporită în timpul deplasării prin oraş. Cu două
zile în urmă, analizând lista lor, adjunctul îi spusese
şefului că, din fericire, „crema” informatorilor, cei care
protestaseră cel mai vehement contra „vocilor” erau
veterani, aşa că strângerea lor într-o sală, acţiune care de
regulă nu era recomandată în asemenea situaţii, de data
aceasta nu constituia o problemă. Erau prezenţi acolo
realmente cei mai buni, unul mai valoros decât altul,
fiecare dintre ei cu realizări fabuloase, intrate deja în
legendă. În primul rând luase loc Sulo Gabrani, care
surzise ascultându-i pe aviatori acolo unde aceştia se
simţeau cel mai în siguranţă, lângă avionul cu motorul
pornit. Lângă el era Tod Zallherri, cel care acceptase să fie
îngropat împreună cu victima încă în viaţă pentru a
surprinde, odată cu ultima suflare, un cât de mic secret.
Veneau apoi la rând ascultătorii-de-şoapte de la şaizeci,
optzeci sau chiar o sută zece paşi distanţă, cei care
descifrau bâiguiala fonfilor, a bâlbâiţilor, a celor cu periuţa
de dinţi în gură, care „traduceau” gemetele, oftatul
bărbatului în braţele iubitei, bolboroselile bolnavilor sau
arestaţilor ce nu conteneau să înjure statul etc, etc.
Cu un pic de întârziere, aşa cum se cuvine din partea
unei celebrităţi, veni şi se aşeză în faţă de tot Lef
Ramabaja, mândria „urechiştilor” nu numai din oraşul B,
ci şi din toată Albania, ba chiar din tot lagărul socialist,
devenit faimos pentru că fusese singurul care acceptase să
i se scoată ochii pentru a i se ascuţi auzul.
Oricât ar fi încercat să-şi păstreze cumpătul, Arian
Vogli simţi cum emoţia, care-l făcuse să păşească destul de
nesigur în vreme ce se îndrepta spre prezidiu, i se
transmisese în voce imediat ce luă cuvântul. Dar ceea ce se
întâmplă în sală, mişcarea plină de nervozitate pe care o
au oamenii atunci când sunt surprinşi de o detunătură sau
de un ţipăt neaşteptat, îl ului şi mai tare. Nu-i trebui decât
o secundă ca să înţeleagă că, pentru urechile lor obişnuite
să distingă cele mai anemice şoapte, vorbele lui bubuiseră
teribil de tare.
Coborî glasul o dată, apoi încă o dată, până când
înţelese că între el şi sală se stabilise un soi de armonie. Îşi
începu cuvântul intrând direct în subiect: conducerea
Partidului, chiar şeful cel mare, cunoştea nemulţumirea
lor provocată de amplasarea microfoanelor. Aţi interpretat
asta ca pe o ofensă vizavi de persoana voastră, continuă el,
ca pe o subapreciere sau neîncredere faţă de realizările
voastre profesionale. Şi uite că, din însărcinarea
ministrului nostru, care a transmis un mesaj de sus, de
foarte sus, sunt împuternicit să vă spun că voi îi sunteţi
mai necesari ca niciodată Partidului.
Le spuse apoi că ei sunt cei care au făcut zid în jurul
Partidului în cele mai grele momente ale sale.
În timp ce vorbea, observă că cei mai mulţi dintre ei
nu-l priveau în ochi. Chiar şi modul cum ascultau, cu
capul puţin într-o parte şi privirea îndreptată în afară, nu
era cel normal. Trebuie că asta e poziţia obişnuită în
timpul serviciului, îşi zise, încercând să nu-şi piardă ideea.
După ce aminti succint tradiţia ascultatului în Albania,
venind tocmai din antichitatea iliră, (un film despre
Caligula, în care statuile aveau nişte orificii speciale
pentru spionat, îi dăduse ideea), Arian Vogli se întoarse
din nou la afirmaţia anterioară că între urechile lor
vigilente şi instrumentele acelea fără viaţă nu se putea face
nicio camparaţie. Vorbi despre ele cu ironie, aproape
dispreţuitor, mirându-se şi el cum de putuseră să creadă,
oameni serioşi ca ei, că aveau să fie aruncaţi la coş ca nişte
lămâi stoarse de zeamă!
Chipurile celor din sală, până în acel moment
încruntate, se luminară brusc. Înfierbântat, le explică cum
că instrumentele acelea fără suflet vor fi amplasate acolo
unde Partidul nu-şi permisese niciodată să folosească
elementul uman: în gropi de gunoi, în WC-uri şi naiba mai
ştie pe unde. Deci, nu pentru a vă ofensa pe voi, ci, din
contră, pentru a vă proteja demnitatea, Partidul le adusese
de la capătul lumii. Aplauzele, în aşteptarea cărora se
întrerupse câteva secunde, izbucniră imediat şi-i acoperiră
ultimele cuvinte: Voi sunteţi de o mie de ori mai valoroşi
decât ele!
Respiră uşurat şi doar atunci simţi că fruntea îi era
acoperită de sudoare. Îşi încheie discursul în grabă,
încercând să acopere goliciunea frazelor cu o voce
bubuitoare: Sunteţi mândria Partidului, comoara lui
nepreţuită. Duşmanii, chiar din groapa istoriei, continuă
să ne împroaşte cu noroi. Dar voi coborâţi acolo şi ne
aduceţi vorbele lor. Voi sunteţi temelia acestui stat.
- Superb discurs, îi zise adjunctul, care-l aştepta în uşa
biroului. Capodoperă, nu alta. Mai am o veste bună. Au
sunat de la cabinetul ministrului. Problema de la teatru
pare să se rezolve.
- Uau, aşa? făcu Arian Vogli, iar chipul i se lumină de
fericire.
Când se aşeză la masa de lucru, zâmbetul îi mai stăruia
încă pe faţă. Îşi sprijini fruntea în palme şi închise ochii. În
ultimul timp simţea nevoia unor momente de linişte ca
acesta.
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gîndul şi lumea
Cuba – „insula misterioasă” (44)
Fărîma de suflet pe care o
dăruim semenilor
Multă vreme m-am întrebat cum de un creator de
valoarea (şi cu luciditatea) lui Gabriel Garcia Marquez,
care cunoaşte atît de bine mecanismele dictaturii (în
această privinţă, Toamna patriarhului face cît un veac
de literatură pe tema oprimării unui neam şi cine a citit
romanul prozatorului columbian înţelege mult mai
bine ce se petrece astăzi în Cuba), a putut să se declare
un admirator şi un susţinător al lui Fidel Castro Ruz.
În toamna anului 2000, pe cînd mă aflam în Mexic, la
cea de-a doua ediţie a Întîlnirii Poeţilor Lumii Latine,
bunul prieten Alvaro Mutis (unul din cei mai
importanţi poeţi ai secolului XX, laureat al Premiului
Cervantes şi nominalizat în mai multe rînduri la
Premiul Nobel pentru Literatură) m-a întrebat dacă nu
vreau să-i facem o vizită lui Gabriel Garcia Marquez.
Acesta, la intervenţia prietenului nostru comun Alvaro
Mutis, se arătase dispus să mă primească la reşedinţa
sa pentru o jumătate de oră. Două ore şi jumătate am
stat în casa creatorului columbian (una din cele 17 pe
care autorul faimosului roman Cien años de soledad
le are în întreaga lume şi în care se refugiază la
întîmplare, pe neaşteptate, fără a anunţa pe cineva,
pentru ca nici un nepoftit să nu afle unde adastă şi să-l
deranjeze în vreun fel). Era o zi caldă şi senină de
octombrie, scăldată într-un soare cum noi nu vedem
niciodată în România la mijlocul toamnei, era o zi ce
semăna cu un început de vară în bătrîna Europă, iar
mie îmi tremurau mîinile de emoţie că mă aflam în
„vizuina” unuia dintre cei mai importanţi creatori ai
lumii. Un domn în vîrstă, cu faţă de amerindian, pe
care însoţitorul şi protectorul meu îl cunoştea, ne-a
condus într-un patio ce era parcă un mic colţ de junglă.
Un patio inundat de razele soarelui, pe care, în mai
toată cuprinderea acelei grădini fermecate, le filtra o
vegetaţie tropicală dominată de palmieri şi de flori cu
măiastre culori. Triluri felurite, gălăgioase, de păsări
necunoscute îmi asediau timpanele, dar distingeam, în
ciuda corului cacofonic, şi un susur de apă. Pe unde
curgea, nu ştiu. Încercam să par cît mai puţin curios în
aşteptarea gazdei, dar simţeam cum mă lasă puterile şi
m-aş fi trîntit bucuros pe un fotoliu, însă nu
îndrăzneam nici să clipesc măcar. Curtea aceea
interioară era aproape sufocată de o vegetaţie
luxuriantă, variată, sănătoasă, printre care se
strecurau, parcă sfielnic, înguste cărări din zgură roşie
bordate cu ierburi. Patioul avea forma unui
dreptunghi, iar pe una din laturile mici, după nişte
bolţi din piatră vulcanică, se ascundea o terasă adîncă,
umbrită, liniştită, pe care se odihneau cîteva
şezlonguri, cîteva piese dintr-un mobilier de fier forjat
combinat cu elastice împletituri din răchită (cred eu că
din răchită erau, oricum, păreau dintr-un soi de nuiele
împletite). Stăteam la o măsuţă joasă împănată de
sucuri naturale şi de tot felul de băuturi mai
„consistente”, de cutii cu trabucuri, de ţigări şi
scrumiere, de alune din acelea tăvălite prin boia de
ardei, de nuci braziliene şi caju, bunătăţi ce ar fi făcut
fericit pe orice doritor de aperitive prelungite. Pe o altă
masă, trona, impozantă, o fructieră din faianţă, în care
se odihneau tot felul de minunăţii ale naturii (doar
vreo cîteva fructe am recunoscut). Alături de fructieră,
o tavă imensă, cu pahare de diferite forme şi mărimi.
Gazda noastră mi s-a părut distantă; avea cearcăne
adînci, iar ridurile feţei păreau accentuate de o
nesfîrşită oboseală. Gabriel Garcia Marquez purta o
pereche de pantaloni de vară, subţiri, de culoarea
untului, şi o bluză în nişte degradeuri luminoase. În
picioare avea sandale de piele, fără şosete, iar pe
creştet purta o imensă pălărie de paie, un sombrero,
care-l apăra de razele soarelui, dar pe care nu avea
răbdarea să-l ţină prea mult pe cap, îl tot scotea şi-l
arunca pe un fotoliu aflat în stînga sa. M-a întrebat
dacă am la mine aparate de fotografiat sau de
înregistrat. Cînd i-am răspuns că nu (mă avertizase
îngerul meu păzitor, Alvaro Mutis, să nu am la mine
nici un fel de instrument de acest gen!), mi-am dat
seama că mi se uscase gura ca iasca amnarului, iar
limba mi se împleticea-n gură ca la beţivi. Abia după
ce i-am răspuns la cîteva întrebări, mi-a întins mîna şi
mi-a spus să mă aşez, indicîndu-mi un loc între el şi
Alvaro. Mă simţeam stingherit şi aproape regretam că
dădusem ascultare dorinţei de a-l cunoaşte. Cînd mă
privea, aveam senzaţia că sunt cercetat la raze
Röntgen. Curgerea vremii căpătase parcă dimensiunile
veşniciei şi în ciuda fascinaţiei pe care o exercita
asupra mea personalitatea scriitorului, chiar cu riscul
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de a-l supăra, am încercat să aflu răspuns la chestiunea
care mă obsedase decenii la rînd. Nu a căzut nici o
clipă în plasa naivelor mele aluzii şi atunci l-am
întrebat direct, în ciuda rugăminţii pe care mi-o
adresase Alvaro Mutis de a nu-i pune întrebări
stînjenitoare : „Mai sunteţi un admirator al lui
Castro?”. S-a înnegurat, l-a fulgerat o clipă cu privirea
pe prietenul şi concetăţeanul său care-i adusese un
„cagon” pe cap, dar, gazdă prevenitoare şi ospitalieră,
mi-a surîs. Mi-a surîs şi mi-a răspuns : „I se întîmplă
oricui ca, la un moment dat, să investească în unii
semeni iubire, prietenie, speranţe. Faptele acestora
dovedesc, cu vremea, că nu au meritat fărîma din
sufletul nostru pe care le-am dăruit-o, dar nici Cel de
Sus nu ne poate întoarce clipa, ca să o luăm de la capăt.
Toţi avem în viaţă momente pe care le regretăm mai
tîrziu. Afirmaţia la care te referi e de domeniul
trecutului, dar să nu uiţi că intelectualii din această
parte a lumii sunt mai toţi de stînga şi antiamericani.
În momentul acela, Fidel părea Mesia de care avea
nevoie America Latină ca să-şi răscumpere păcatele.
Astăzi, dacă aş mai face declaraţii publice, aş minţi
dacă aş mai afirma că îl admir sau că îl susţin”.
La plecare, mi-a dăruit un sombrero identic cu
acela pe care-l purta el. L-am adus cu mari sacrificii în
România (în avion a fost un adevărat calvar pentru
mine, căci îmi era frică să nu-l deteriorez). Îl păstrez şi
astăzi ca pe un trofeu, ca pe un dar de mare preţ. Nu lam purtat niciodată. După ce am plecat din casa
scriitorului columbian, Alvaro Mutis, cu o blîndeţe
mult mai împovărătoare decît furia, m-a mustrat
pentru neascultarea, pentru nesăbuinţa mea. M-a
mustrat, dar nu cu asprime, iar la despărţire, cînd m-a
depus în uşa hotelului Parque Ensenada, mi-a spus :
„poate e mai bine că i-ai dat posibilitatea să-şi mai
uşureze sufletul. Să nu crezi că nu-l apasă faptul că a
făcut respectiva declaraţie. Şi ce ecou a mai avut,
Doamne!”
Am dat doar un exemplu (poate cel mai ilustru) de
susţinător al lui Fidel, dar, de-a lungul vremii, acesta a
avut deopotrivă susţinători şi opozanţi. Sumedenii! Pe
cei care l-au ajutat, i-a răsplătit cu destulă parcimonie,
iar pe opozanţi a făcut tot ce i-a stat în putinţă să-i
anihileze. Dar cel mai cumplit s-a purtat cu propriul
popor. E drept că şi acest popor poartă o bună parte
din vină pentru tot ceea ce i se întîmplă, aşa cum
poporul român a fost găsit vinovat pentru faptul că a
purtat pe umerii săi vreme de o jumătate de veac
povara dictaturii comuniste, aşa cum şi astăzi poporul
român e vinovat că acceptă să fie dus în prăpastie de
foştii comunişti de rangul doi care s-au înstăpînit pe
bogăţiile ţării şi pe putere!
Cubanezii dau consistenţă şi sens nu doar
cuvîntului grecesc „agora”, ci şi acelui fenomen
complex care transformă piaţa într-un fel de templu
social, public, cetăţenesc. În ciuda faptului că în cadrul
oricărei întîlniri amicale există un Iuda Iscariotul (de
obicei, există chiar mai mulţi!) ce-şi vinde apropiaţii nu
pe un pumn de arginţi, ci pentru o ticăloasă cartelă de
alimente, ei se adună în spaţii publice şi-şi trăiesc, în
văzul lumii, bucuriile şi necazurile, împreună cu cei
care le sunt dragi şi apropiaţi. E drept, insularii nu se
adună-n pieţe ca să comenteze viaţa publică şi viaţa
politică (atît le-ar trebui : închisorile şi lagărele de
muncă forţată s-ar umple imediat de „comentatori”!),
ci ca să asculte discursurile fluviu ale lui Fidel. Viaţa
cetăţenească a cubanezilor se reduce la taberele de
muncă voluntară (a se citi „forţată”!) şi la adunarea în
jurul tribunelor pentru a aplauda şi a striga lozinci
atunci cînd Fidel îşi întrerupe strategic hemoragia
verbală, spre a da posibilitatea auditoriului să-şi
dovedească preţuirea, respectul, iubirea faţă de El
Lider Maximo, prin urale asurzitoare, scandări de
lozinci revoluţionare, aplauze frenetice... Revoluţia,
aparatul ei represiv şi propaganda comunistă i-au
transformat pe cubanezi în aplaudaci de prim rang.
Dovadă peremptorie a faptului că foamea supuşilor
este aliatul cel mai de preţ al tiranilor!
Despre Malecon, despre monumentele şi tentaţiile
sale, despre frumuseţea, despre istoria lui, am mai
vorbit pe parcursul acestor notaţii. Dar există pe
Malecon un loc iubit de lideri şi detestat de oamenii de
rînd, un loc unde aceştia din urmă sunt aduşi cu turma
spre a-i admira şi aclama pe cei dintîi. Acest loc, aflat
în apropierea monumentului înălţat (în anul 1925) în
memoria victimelor de pe vasul Maine (e vorba de 288
de marinari ucişi atunci cînd vasul Maine a explodat în
portul Havana, în 1898, explozie ce a dus la
declanşarea războiului hispano-american), se numeşte
Tribuna Antiimperialista şi este „laboratorul” în aer
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liber, în cuprinsul căruia Fidel testează fidelitatea
supuşilor săi. Tribuna, sinistră, urîtă ca o închisoare
din beton cenuşiu, păzită straşnic de gărzi înarmate
pînă în dinţi, a fost înălţată lîngă Ambasada Elveţiei
(deoarece elveţienii au cedat un etaj – etajul V, parcă –
din reprezentanţa lor în Cuba americanilor, iar aceştia
îl folosesc mai ales ca pe un uriaş ziar electronic, în
„cuprinsul” căruia denunţă toate abuzurile, toate
nedreptăţile, toate crimele comise de regimul Castro)
şi a fost inaugurată în anul 2000, pentru a crea
cubanezilor un loc în care aceştia să se războiască,
necruţător şi revoluţionar, cu „agresorul” american.
Or, cum un antiamericanism fără prezenţa lui Fidel nu
se pune, acesta a făcut ani în şir (pînă l-a doborît boala)
exerciţii de oratorie antiamericană la faimoasa Tribuna
Antiimperialista. Probabil voia să-şi plătească în acest
mod injurios datoria de recunoştinţă faţă de faptul că
americanii l-au ajutat să-l alunge din ţară pe dictatorul
Fulgencio Batista şi să se instaleze el (şi tribul său) la
putere! Doar nu-şi închipuie cineva că 300 de nespălaţi
sifilitici, plini de păduchi şi dizenterie, şi o mînă de
curve exaltate, care erau la dispoziţia sexuală a întregii
trupe, ar fi putut învinge o armată de 40.000 de militari
înarmaţi şi experimentaţi, bine plătiţi şi bine hrăniţi,
fără ajutorul unchiului Sam!
Se spune că recordul dictatorului a ajuns la 16 ore
de discurs neîntrerupt, dar mie nu-mi vine să cred că e
adevărat : chiar şi satrapii cei mai aprigi trebuie să ţină
cont de necesităţile fiziologice, de servituţile pe care le
impune un trup alcătuit nu doar din carne şi oase, ci şi
din secreţii, umori, excreţii, nevoi etc. Iar de cînd pe
oratorul-şef l-a lovit damblaua, de cînd a fost operat şi
umblă numai în trening spre a ascunde faptul că are
anus contra naturii, acesta a fost nevoit să renunţe la
obiceiul de a-şi strînge supuşii în turme şi a le ţine
cuvîntări despre binefacerile comunismului, despre
raiul pe care l-a adus el pe pămîntul „aligatorului
verde” şi despre duşmanul imperialist american care
ţinteşte să înhaţe Cuba şi s-o ducă în Statele Unite.
Numai că nicăieri în lume poporul nu e atît de
înapoiat, de neştiutor, de prost, de orbit, pe cît îl cred
conducătorii lui (legitimi, aleşi, impuşi, autoproclamaţi
– o apă şi-un pămînt!). Cu vremea, poporul cubanez a
înţeles că adevăratul său duşman nu sunt americanii,
ci propriii lideri. La început, toţi supuşii insulari ai lui
Fidel Castro Ruz strigau la unison „moarte
americanilor!” (cei de vîrsta mea poate-şi amintesc
vestitul slogan „Cuba, si! Yanquis, no!*). Şi tot tunînd
şi fulgerînd împotriva americanilor, cu orice prilej,
propagandiştii castrişti i-au adus pe oamenii de rînd la
saţietate, încît acestora li s-a aplecat de sloganuri
antiimperialiste. Apoi, după ce valuri uriaşe de
cubanezi au fugit din ţara natală şi s-au stabilit în
Florida, de unde au început să trimită bani acasă,
insularii antilezi au constatat şi au înţeles că dolarul nu
e chiar de lepădat. Dimpotrivă! S-au săturat bieţii de ei
să audă tot soiul de poveşti despre duşmanii americani
şi, cum poveştile au continuat ani la rînd, s-a produs
fenomenul opus celui scontat de vajnicii bărboşi şi de
slugile acestora : acum toţi cubanezii sub 40 de ani nuşi doresc altceva decît să emigreze în Statele Unite ale
Americii.
Astăzi intoxicarea comunistă pierde tot mai mult
teren, astăzi tot mai mult se vorbeşte (în insulă şi în
lume) despre revenirea la normal a ţării, despre „Cuba
după Castro”, astăzi chiar şi oamenii de rînd din
împărăţia clanului îndrăznesc să vorbească făţiş despre
„drepturile omului”, despre „libertate”, despre
„emigrare”.
M-am referit în acest episod la viaţa „de zi” a
cubanezilor, dar aceştia au o viaţă publică de noapte
cel puţin la fel de dinamică, de vizibilă, de zbuciumată
şi de zgomotoasă ca aceea diurnă. În Havana,
parcurile, principalele artere, Maleconul, hotelurile,
barurile, cluburile, cabaretele, bordelurile (mascate)
freamătă pînă în zori, cînd din bruma purpurie a mării
se înalţă soarele din preajma meterezelor şi turnurilor
faimoaselor Castillo de San Salvador de la Punta şi
Castillo de los Tres Reyes del Morro. Activităţile
oficiale sunt, probabil, destul de anoste, de
ideologizate şi de supravegheate, dar antilezii, tinerii
mai ales, ştiu să scape de sub supravegherea vigilentă
a ochiului şi braţului detestatelor Comitete de Apărare
a Revoluţiei. Nopţile fierbinţi (la propriu şi la figurat)
ale Havanei bîntuie amintirile tuturor celor care au
gustat din ispitele lor. (va urma)
-------------------------------------------* sloganul amintit este, de fapt, un refren dintr-un imbecilizant
cîntec revoluţionar care suna cam aşa : „Si por cosas de Fidel /
Dicen que soy comunista / Que me ponen en la lista, Que estoy
de acuerdo con el! / Cuba, si! Cuba, si! Cuba, si! / Yanquis, no!”
(„Dacă din cauza lui Fidel / Se spune că sunt comunist / Să fiu şi
eu pus pe listă / Că sunt de acord cu el! / Cuba, da! Cuba, da!
Cuba, da! / Yankeii, nu!”)
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gîndul şi lumea
Eugen Ionescu:
”L'Europe c'est l'humanisme”
Natalia CANTEMIR
Analiza anchetei internaţionale, întreprinse de Alison
Browning ( – n. În Anglia în 1951, licenţiat în litere la
Universitatea din Oxford; între 1976 şi 1978 cu rezidenţă
la Geneva, ca asistent la Institut des Hautes Etudes
Internationales iar între 1978 şi 1981 la Institut
Universitaire d'Etudes Européennes. Ulterior a funcţionat
ca secretar general al Conferinţei Permanente a
Rectorilor din Universităţile europene – C.R.E. Este
doctor în ştiinţe politice.) la solicitarea Centrului
European al culturii (publicată în volumul L'Europe et
les intellectuels, Gallimard, 1984) oferă argumente
pentru afirmaţia că ideea europeană are un conţinut viu,
că sistemul european de valori are o perspectivă
dinamică proprie şi că Europa, oscilând dramatic şi
dureros între extremele individualismului şi
colectivismului, rămâne totuşi singurul loc de pe pământ
unde pot fi redefinite, îmbogăţite, reîmprospătate
raporturile dintre individ şi societate, singurul loc în
stare să asigure autonomia (relativă) fondată pe
interacţiunea factorilor principali ai istoriei: cultura,
societatea şi religia.
Dacă noţiunile de libertate şi egalitate mai puteau fi
reconciliate la sfârşitul secolului XX, puterea mediatoare
a Europei este datoare lumii cu această experienţă de
recuperare a naturii şi culturii la începutul secolului XXI.
Un număr de 23 de intelectuali din Anglia, Franţa,
Germania, Italia, Elveţia, Canada, selectaţi după
importanţa personalităţii şi a scrierilor lor, unii
provenind din ţări estice, cum ar fi compatriotul nostru
Eugen Ionescu sau polonezul Leszek Kolakowski –
scriitori, istorici, filosofi, critici de artă, politologi,
etnologi – şi-au exprimat opiniile asupra conceptului
Europa, în ”era bănuielii” şi a nihilismului (în sensul
diagnosticului pus de Stendhal acestei maladii fatale a
civilizaţiei, încă din secolul trecut).
Profesorul André Reszler, un timp director al C.E.C.,
în cartea sa L'Intellectuel contre l'Europe (Paris, P.U.F.,
1976) emisese teoria conform căreia intelectualii secolului
XX au devenit antieuropeni, având conştiinţa încărcată în
privinţa ”lumii a treia” şi că civilizaţia modernă diferă de
cea care aparţine tradiţiei europene occidentale.
Intelectualii au reproşat pe bună dreptate Europei
colonialismul, exploatarea economică, deteriorarea
tradiţiilor non-eoropene (africane, asiatice), precum şi o
ambiguitate provocată de tehnocultură, pregnantă de
altfel şi în creuzetul supercontradictoriei Americi, unde
însă permanent se descoperă noul salvator.
Se recunoaşte astăzi unanim faptul că există un tip de
cultură care favorizează natura brutală, acceptând tot ce
este nou ca pe o experienţă care îmbogăţeşte şi
deopotrivă un tip de cultură care nu admite postulatul că
tot ceea ce este nou devine automat o valoare în sine.
Eugen Ionescu făcea parte din familia de spirite cu
atenţia concentrată asupra istoriei şi duratei, considerând
timpul ca element creator în sine, nu doar unul
conservator, convins fiind că ruptura cu trecutul este
absurdă şi nocivă, producând un veritabil blocaj şi o
sterilizare a factorilor schimbării. Incomparabilul său
talent literar, preocupat de interacţiunea teatrului,
culturii şi politicii, a demonstrat extremă sensibilitate
faţă de curentul timpului, convingând că lucrările şi
faptele trecutului merită să fie observate, studiate, iubite,
deoarece în lumea acestui secol este nevoie de mai multă
înţelepciune pentru a face omul înţelept şi a-l apropia de
Înţelepciunea tanscendentală, de SOPHIA. Pentru Eugen
Ionescu, tocmai relativitatea (nu cea a lui Einstein)
rămâne cea mai mare cucerire a lumii moderne, oferind
posibilitatea de a iubi concomitent un templu grecesc, o
catedrală gotică, o mască neagră şi un zgârie-nori din
Manhattan.
Reflecţiile sale pline de amărăciune, cuprinse în
interviul luat de Alison Browning, privind deteriorarea
teritoriului spiritual al entităţii de civilizaţie şi cultură
europeană, ”prin invazia americanismului şi a
ideologiilor sociale din Est, prin tehnologia care a redus
Europa la o parte dependentă a lumii” – aparţin unei
perpetue interogări asupra conceptului Europa, unui
permanent scepticism, indispensabil pentru
supravieţuirea tradiţiei europene (Cf. şi Notes et Contrenotes, 1962; Journal en miettes, 1966; Antidotes, 1977; Un
homme en question, 1979).
Este însă un scepticism total diferit de acea
”conştiinţă încărcată” a intelectualilor contemporani,
rezultând cu precădere din erorile dezastruoase comise
în decursul deceniilor prin angajament politic alături de
tiranii de toate soiurile.
”Acum există în şcoală o adevărată amestecătură şi,
dacă umanismul va dispărea complet, cum se încearcă a
se face, atunci Europa nu va mai exista, căci Europa este
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umanismul. Am în vedere umanismul spiritual...” „Cred
că Europa este foarte ameninţată de a-şi pierde
identitatea, de a nu mai fi ea însăşi. Este adevărat că ceea
ce a constituit cultura europeană vine din altă parte, din
Asia, împreună cu creştinismul, integrat acum în Europa,
dar eu nu mai pot fi sigur de soarta sau de viitorul
acestui creştinism umanist.” Eugen Ionescu ne învaţă să
diferenţiem spiritul sceptic autocritic de renunţarea sau
abandonul culturii europene, precum şi de specia de
euforie suscitată de contemplarea posibilei ei distrucţii:
”Trebuie spus că Europa s-a extins în numeroase părţi
ale lumii: în Rusia, pe care eu nu o consider europeană,
în China, prin marxism, în ţările colonizate din Africa. Sa extins, dar marxismul provine tocmai din Europa, care
s-a transformat atât de mult într-o Rusie sau Chină, încât
a căpătat caracteristici extra-europene.” (”S-a
desfigurat”, precizează E. Ionescu în altă parte)... ”Se
repetă istoria creştinismului în care au pătruns multe
elemente păgâne; tot astfel, marxismul însuşi a fost
corupt, deviat prin obiceiuri şi forme de gândire din
ţările respective. Când afirmăm că Europa este creştină,
spunem un adevăr, dar şi noi am transformat
creştinismul, edificând Biserici ca instituţii stabilite, care
nu mai reprezintă creştinismul aşa cum trebuie să fie el.”
Susţinând creştinismul ca principal element unificator al
culturii europene (în accepţia umanismului creştin al lui
Maritain), Eugen Ionescu ne-a semnalat totodată
inconsistenţa în durată a altor raţiuni integratoare: „a
existat, de pildă, gândirea gnostică şi au existat catarii,
bogomilii; catarii au devenit protestanţi. Greu de precizat
dacă în accepţia catarilor sau bogomililor este vorba de o
Europă unificată sau, mai curând, de o Europă
descompusă, trasă dintr-o parte în alta. Mai apoi, o dată
cu astronautica, printre altele, Europa explodează în
Cosmos, care este deja americanizat. Stilul cosmic care sa impus este incontestabil american, puţintel rusesc, dar
Rusia cosmică este deopotrivă o Rusie americană.”
O Europă atât de fragilă şi atât de ameninţată de

marile puteri, de exemplu de industrializare şi de
fenomenele post-industrializare (în măsura în care
produc nivelarea spiritelor) se poate apăra oare numai
prin tradiţiile drepturilor omului (E. Ionescu preferă
sintagma ”drepturile individului”) şi ale independenţei
naţionale?
Eugen Ionescu vede clar că independenţa naţională,
în ţările altădată colonizate, nu merge mână în mână cu
libertatea, că, în numele unui principiu sfânt, au fost
create ţări tiranice, prea puţin occidentalizate mental,
unde revin vechile obiceiuri: ”vechii zei care se întorc
atât împotriva acestor ţări, cât şi împotriva noastră”.
Singura certitudine şi speranţă este aceea că
umanismul european nu a aderat niciodată de bună voie
la totalitarismele sau tiraniile monstruoase: ”Europa a
fost, de exemplu, atacată ani îndelungaţi de nazism, care
semnifica o reîntoarcere la păgânismul non-creştin...
După cum se ştie, nazismul voia să instaureze alte
tradiţii şi altă cultură şi, dacă ar fi reuşit, era foarte
aproape de reuşită, am fi avut cu totul altă faţă a
Europei. O altă biologie, alte expresii artistice, altă
economie şi altă sociologie. Puţin a lipsit ca europenii să
devină cu totul altceva”.
Contestarea avangardistă care a născut opera literară
şi gândirea istorico-filosofică a lui Eugen Ionescu se
sprijină pe convingerea că negarea duce la îmbogăţirea
culturii: ”Există o suită în istoria culturii europene, cei
care au vrut s-o nege, au îmbogăţit-o”, de la constatarea
că istoria culturii poate canaliza expresiile negative,
transformându-le în valori pozitive. La începutul anilor
'80 ajungea însă la concluzia: ”Istoria culturii poate face
acest lucru, dar cultura însăşi este pusă în pericol. Când
vorbesc de pericolul care ameninţă Europa, mă refer,
fireşte, la cultura ei umanistă. S-a făcut tot mai puţin în
domeniul contestării – s-a văzut că noul roman este un
impas, s-a văzut că pictura nouă este până la urmă tot un
impas şi că a dispărut impulsul depăşirii, că nu apare
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fenomenul contestării noului roman, a noilor forme
plastice şi literare. Dacă lipsesc contestatarii, care ajung,
prin opoziţie, la integrarea fenomenelor, totul va lua
sfârşit: moartea culturii umaniste înseamnă şi sfârşitul
Europei”.
Nu este o prevestire de Casandră, aşa cum simplist
au fost interpretate adesea diagnosticele sale profund
umaniste şi de o sclipitoare clarviziune, ci este neliniştea
tensionată că, lipsind ”ce jeu de position et
d'opposition”, gândirea şi voinţa lâncezesc şi amorţesc,
că dispar ”setea şi foamea de cultură”. În acest sens
putem interpreta mărturisirea pe care i-o făcea lui Alison
Browning: ”Am scris o piesă cu titlul Machett, care
reprezintă o referinţă şi o parodie la Macbeth. La un târg
de carte, văd un tânăr care-mi cumpără piesa; îl întreb de
ce cumpără Machett, îmi răspunde: «aşa»; atunci îl întreb
dacă a citit Macbeth de Shakespeare. Nu, nu ştie despre
cine este vorba. Deci totul este absurd. Piesa Machett s-a
jucat în Australia, care ar trebui să fie europeană,
deoarece originile ei sunt engleze. Ei bine, acolo nu se
cunoaşte Macbeth, dar se cunoaşte Machett, piesa mea
care nu are nici un sens fără modelul de referinţă. Nu
mai există deci continuitate, consecutivitate, expunere de
poziţii şi opoziţii, pur şi simplu s-a instaurat o inerţie,
moartea sau ameninţarea cu moartea. Cultura europeană
este însă o suită de poziţii şi opoziţii şi este o tradiţie”.
În aceeaşi consecutivitate a demersului său de
apărare a culturii umaniste europene, ilustrul nostru
compatriot ne-a prevenit de foarte multă vreme asupra
cenzurii exercitate de stânga intelectuală franceză,
îndoctrinată şi tributară propagandei, de la care, după
opinia sa, nu se putea aştepta o re-europenizare.
Prizonieratele mentale efectuate de totalitarismele venite
de aiurea au constituit enclave anti-europene (chiar şi
mareşalul Tuhacevski, sosit la Paris la început de veac, le
dorea rase de pe suprafaţa pământului, pentru a putea fi
creat ceva nou!). Eugen Ionescu este convins că aceste
enclave au continuitate şi în Rusia, unde noua
dominantă nu este cea a ruşilor albi, ci a mongolilor:
”Suntem ameninţaţi ca în zece, cincisprezece, douăzeci
de ani, actualii diriguitori ruşi, cu fizionomii
mongoloide, să fie înlocuiţi cu alţii care se vor afla şi mai
departe de conceptul nostru european... Există marele
pericol de dispariţie a Rusiei culturale sau, în fine, a ceea
ce a mai rămas dintr-o Rusie culturală, acel puţin
conservat din vechea mentalitate europeană”.
Pesimismul lui Eugen Ionescu este consonant pentru
noi cu premoniţia lui Spengler: ”Intrăm într-o eră
cezariană, o eră a civilizaţiei, nu a culturii”. La
presimţirea sumbră că tot ce a întreprins omenirea în
ultimul secol s-a întors împotriva ei se adaugă şi
constatarea faptului că, mulţi intelectuali europeni,
punându-şi speranţele în ştiinţele şi filosofiile Extremului
Orient, care ar putea favoriza reluări de legături şi
direcţii spirituale, observă că aceste valori au fost deja
deturnate de europeni înşişi, prin gândire marxistă şi
industrializare, ajungându-se la paradoxala situaţie:
”acum Rusia şi China ameninţă cu impunerea propriilor
noastre valori deformate”.
Eugen Ionescu se integrează astfel familiei
opozanţilor internaţionali, a alienaţilor clasici, a
misionarilor disidenţi, alături de rusul Aleksandr
Soljeniţîn, polonezul Czeslaw Milosz, sârbul Milovan
Djilas. Înstrăinarea gândirii lor nonconformiste este însă
de nuanţă diferită. Soljeniţîn, de pildă, a luptat cu
abnegaţie, acasă şi peste hotare, pentru lichidarea
sistemului politic din ex-U.R.S.S., bazat pe ideologia
comunistă, convins fiind că singurul regim politic
potrivit pentru Rusia era cel existent înainte de primul
război mondial (romanul său intitulat 1914
argumentează convingător în acest sens). Dar nostalgia
regimului trecut se hrănea la Soljeniţîn din asimilarea lui
cu un soi de monarhie britanică, cu un guvern de tip
Kerenski etc. Animat de regretul pentru decăderea
gloriei velikoruse, programul lui Soljeniţîn postula, la un
moment dat, remediul desprinderii unor state integrate
forţat în ex-U.R.S.S., numind, dintre ţările europene,
Lituania, Letonia, Estonia şi Moldova-Basarabia
românească. (Cf. Al. Soljeniţîn, Cum să reîntemeiem
Rusia sau Căderea Imperiului comunist, traducere
Natalia Cantemir, posfaţa Radu Negru, Ed. Rampa şi
ecranul, Buc. 1990.) Soluţia politică postulată de această
mare conştiinţă rusească, în căutare de sine şi de
Dumnezeu, nu avea însă nimic atractiv pentru Ucraina,
Bielorus sau Polonia, deoarece prevedea înglobarea lor
într-o neo-comunitate slavă, care, după opinia lui
Soljeniţîn, ar avea o misiune istorică diferită de cea a
lumii occidentale.
Alienarea provenea în acest caz dintr-o viziune
istorică exaltată şi anacronică şi Soljeniţîn nu se poate
simţi bine nicăieri, într-o lume ale cărei prefaceri nu vor
da câştig de cauză naţiunii ruse, decât dacă aceasta va
înceta să se mai ocupe de restul omenirii, concentrânduse asupra propriei salvgardări şi recreştinări. (va urma)
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Miguel Maldonado

Nu-i pasă deloc
că resturile de pe mese
ar putea fi stricate
nici că ar putea să ia
cine ştie ce boală
din cauză că mănîncă la mîna a doua

(Mexic)

Alta e tristeţea lui:
că-şi mîngîie femeia
cu vîrful degetelor încreţite
de prea mult stat în apă
că simte lucrurile
pipăindu-le ca un bătrîn

tinereţea spălătorului de vase durează o zi pe săptămînă

Sirenele
Sunt cele care ne servesc
supa rece
şi sînii calzi
Sunt cele care ne fură
lanţul de aur
în timp ce noi le sărutăm buricul
Sunt cele care ne rup o labă
şi care fac dragoste cu noi
cu piciorul în ghips
Triste meserii
Cei care practică o tristă meserie
au copii care nu ştiu ce să răspundă
la întrebarea jenantă care oricum li se adresează
Ce face tatăl tău în viaţă?

Să ştiţi
că atunci cînd conductele funcţionează bine
şi cînd ţin în mîini un pahar
gîndesc la voi
Şi nu ştiu
ce valoare poate avea gestul meu

Arhivarul

Cei care au o meserie tristă
nu vor ca odraslele lor
să le moştenească această ocupaţie
Fierarul
visează să aibă fii
cu constituţii firave
prea slabi ca să poată ridica barosul
şi alergici la foc

Etichetează cu o pasiune de taxonomist
şterge de praf cu grija unui arheolog
cunoaşte secretele pe care le conservă
şi importanţa de a le ordona ierarhic
fixează actele cu bolduri ca un naturalist

Rar se întîmplă asta
Iar el se obişnuieşte
să le oblojească arsurile
Dar nu încetează să viseze
că într-o bună zi îşi va schimba meseria
Îşi doreşte ca fiii săi
să nu aibă decît fiice
care vor deschide un magazin de flori
Fierarul visează
Florării

Separă parcelizează subdivizează
clasorul
despărţiturile
eticheta
numele!
şi apoi
totul va fi aruncat la gunoi

Fierarul

Produsele cosmetice ar trebui să-şi ţină pentru ele
toate promisiunile:
evitarea calviţiei premature

El este pe ultimul loc
în lanţul alimentar
Mănîncă uneori
jumătăţile de prăjitură
lăsate de fetiţe
care regretă că mănîncă dulce

Ne pare rău pentru inconvenientele
pe care ar putea să vi le pricinuiască absenţa lui
A încetat să mai repare încălţări
pentru a accepta să se ocupe de articole din piele
Poşete bluzoane portmonee
A dumneavoastră
”globalizarea”

După cinci ani
documentele expiră
şi sunt date la gunoi
În acest timp
ele trebuie păstrate
Asta face arhivarul
clasează dosarele pe domenii

Cu ele natura
ar trebui să dea dovadă de înţelepciune:
niciuna dintre ele să nu fie vreodată cheală

Spălătorul de vase

Cînd mama lui se îmbolnăveşte de şale
îşi întrerupe slujba pentru a se trata
O uşoară grijă o preocupă totuşi
că acasă la logodnică
ar putea să-i judece fiul după hainele sale uzate
Cizmarul

Voi care desfundaţi canalizările
voi care duceţi cîinii la crematoriu
voi care curăţaţi excrementele de pe statui
voi care aveţi slujbe de noapte
şi care faceţi ceva util fără să fiţi văzuţi

Lor li se cuvine
dreptatea divină:
să nu albească niciodată

Aceştia ajung la marea înţelepciune
De a nu învinovăţi pe nimeni cu nimic
din cauză că nu-şi iubesc soarta

E un tip bine educat şi bine îmbrăcat
spun cu plăcere părinţii fetei

Meseriile jenante

Cele care îşi vînd părul

Ei au de asemenea certitudinea
că pentru aceeaşi plată
şi-ar schimba imediat slujba

Cînd fiul ei merge acasă la logodnică
ea îi împrumută cel mai bun pulover al clienţilor săi

Deşi ar putea să-i intrige faptul
că un băiat cu origini atît de modeste
poartă haine atît de frumoase
El le spune că familia sa
lucrează în domeniul vestimentar
fără să dea alte explicaţii

Şi doar o singură dată pe săptămînă
simte cu adevărata lui vîrstă
lucrurile pe care le atinge

Miguel Maldonado (Puebla, México, 1976) a studiat
şi şi-a luat masteratul în ştiinţe politice la universităţile
BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla),
Mexic, şi McGill, din Montreal. Este doctorand în ştiinţe
sociale la Sorbona, Paris. A îndeplinit funcţia de ataşat
cultural al Ambasadei Mexicului în Kenia şi a fost
redactor-şef al revistei de gîndire şi literatură Revuelta.
Este cîştigător al Premiului Naţional de Poesía Joven
“Gutierre de Cetina” (2006). A publicat volumele La
carne propia (Colibrí, 2006), Ciudadela (Conaculta, 2008)
y Los buenos oficios (Conaculta, 2010). Actualmente
dirijează revista de gîndire şi cultură a BUAP,
Unidiversidad, şi este preşedinte al colegiului din Puebla.
Poemele traduse în spaţiul rubricii PoeMondia fac parte
dintr-o antologie de autor (“antologia personal”) în care au
fost incluse creaţii din perioada 2001 – 2011. Titlul acesteia,
Detenimiento, s-ar traduce “zăbavă”, “întîrziere”.

Doamna care spală lenjeria altora

A lor ar trebui să fie
şi pentru ele
justiţia poetică

Meseriile interminabile
Sunt cele în care faci mereu acelaşi lucru
Toci usturoi în fiecare zi a anului
într-un restaurant japonez
Ieşi la pensie
după ce ai apăsat pe un buton pentru al nu ştiu cîtelea bec
Pui o ştampilă pe vrafuri de hîrtii
pentru trei generaţii
Sau baţi şi baţi şi baţi
dum dum dum
dum dum dum
Tuturor celor care veţi face în continuare
exact acelaşi lucru pe care l-aţi făcut înainte
permiteţi-mi să vă trimit
o indolenţă poetică:
Lăsaţi-vă de meserie!
(dar nu-mi daţi atenţie)

hrana zilnică a spălătorului de vase vine de la cei ce se
căiesc

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU
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