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Cin' s-a fript cu ciorba se 
frige şi cu iaurtul... 

Într-o atmosferă jenantă, de bîlci, au trecut şi alegerile. 
Au trecut, presărate cu tot felul de incidente, umilitoare şi 
absurde pentru români. Au trecut, pentru că totul trece în 
nenorocita noastră existenţă : bucurii, necazuri, prietenii, 
dureri, succese; trec interese, complicităţi, plagiate (adică 
furturi!), detenţii, ba chiar şi existenţa însăşi trece. Au 
trecut alegerile „de vară”. Într-o apatie generală au trecut. 
Românii au alte preocupări decît mersul la vot. Aşa că 
jumătate din ei au rămas acasă. Politicienii nu au văzut în 
absenteism un avertisment. Ba nici nu le-a păsat. Căci, 
prin reglementările impuse de ei înşişi, oricît de puţini 
votanţi s-ar fi prezentat la urne, rezultatele ar fi fost 
aceleaşi : aleşii ştampilaţi ar fi fost şi aleşii sorţii. Nu 
comentez rezultatele alegerilor. Am, şi eu,  preocupări 
mai elevate. Şi-apoi, ştiu încă din şcoala primară că, dacă 
te bagi în tărîţe, te mănîncă porcii. Nu comentez 
rezultatele alegerilor şi din cauză că nu fac parte din nici 
o grupare partinică şi nu vreau să mă implic în jalnicul 
bîlci pe care-l oferă azi viaţa politică românească. Viaţă 
din care au dispărut ca prin farmec ideologii, concepţii, 
principii şi au rămas doar interese meschine, fapte 
jenante, abuzuri, hoţii şi încercarea de a prosti poporul. 
Cu televizorul, cu pomana electorală, cu buletinul de vot, 
cu discursul, cu paiul din ochii altora... Modul în care unii 
dintre „aleşi” s-au aburcat la ciolanul căpătat din binele 
public îmi aminteşte refrenul acela şăgalnic-înveninat din 
Istoria unei plăcinte (scrisoarea XXII, dacă nu mă-nşel), 
moralizatoarea nuvelă a lui Costache Negruzzi : „Cu 
iaurt, cu gugoşele, / Te făcuşi vornic, mişele!”

Pe români începe să-i compătimească în sfîrşit o 
întreagă lume. Nu pentru că au cel mai scăzut nivel de 
trai din Europa, nu pentru că dau bir cu fugiţii în neagra 
străinătate, ca să nu moară de foame în propria ţară, ci 
pentru că nu e uşor să fii condus de hoţi. Care mai sunt şi 
mincinoşi patentaţi. Nu-i uşor, căci te arată oricine cu 
degetul ca pe-un ciumat. Spre a se evita o astfel de 

situaţie, preşedintele 
Ungariei şi-a găsit, în al 
doisprezecelea ceas, o 
fărîmă de demnitate şi şi-a 
dat demisia. Păi ce să te 
mai miri că nişte muritori 
de foame cu cetăţenie 
română ciordesc de-ale 
gurii prin pieţele 
îmbelşugate ale Apusului, 
cînd liderii noştri 
partizani (adică de partid!) 
fură ca-n codru, fără nici 
un pic de jenă?! 

Aşadar, au trecut 
alegerile într-un jenant 
anonimat. Poate şi pentru 
că românii erau 
preocupaţi de un alt 
spectacol, cu adevărat de 
calitate, spectacol la care, 
de asemenea, nu eram 
reprezentaţi : 
Campionatul European de 
Fotbal. Aşa cum ne-am 
obişnuit în ultima vreme, 
noi n-am fost în stare să ne 
cîştigăm un loc la masa 

bogaţilor. Am preferat să rămînem acasă şi să votăm. 
Ştampilatorii s-au întors la rosturile lor de zi cu zi, 
conştienţi că au mai fost minţiţi o dată şi, cînd înţeleg pe 
cine au ales, probabil îşi dau cu pumnii în cap. Chiar aşa! 
Cu ce s-au ales românii? Cu învăţăminte, pe care, din 
nefericire, le uită de la un an electoral la altul! Se aleg, 
deci, cu praful de pe tobă. Cred că totuşi sunt nedrept cu 
disciplinaţii care se duc la vot, de frică să nu fie pedepsiţi 
pentru neprezentare. Căci ei se aleg (iar rezultatul 
opţiunii lor îl suportă o-ntreagă ţară!) şi cu aceiaşi 
politicieni corupţi şi incapabili, care de aproape 23 de ani 
dau năvală pe dregătoriile şi pe avuţiile ţării. Oare cînd 
vor înţelege compatrioţii mei că votul este un drept, nu o 
obligaţie?! Fiind un drept, au libertatea de a şi-l exercita 
sau nu. De ce nu se întreabă românii ce s-ar fi întîmplat 
dacă nici unul din ei (dar chiar nici unul!) nu s-ar fi 
prezentat la urne?! De fiecare dată cînd se lasă păcăliţi şi 
mînaţi în cabinele circumscripţiilor electorale, mi(ori)ticii 
pun ştampila pe buletinele de vot în speranţa schimbării 
(în bine!). Dar cine să schimbe ceva, cînd protagoniştii 
sunt aceiaşi? Toujours les mêmes! Nevolnici, stupizi, 
mereu în haite, avizi de putere şi de avere, hotărîţi să 
pună mîna şi pe ultima firimitură din „avutul obştesc”! 
Ce, vă prefaceţi că aţi uitat această sfîntă sintagmă a 
limbajului de lemn?! Ea există şi astăzi, numai că nu prea 
mai are acoperire. Pe vremea cînd conotaţiile ei ne 
oripilau, avutul obştesc chiar exista, nu încăpuse în 
mîinile securiştilor transformaţi peste noapte în 
întreprinzătorii, investitorii, oamenii de afaceri, 
politicienii interminabilei tranziţii roşii. 

E o situaţie care o aminteşte întrucîtva pe cea din fotbal 
: ne plîngem că nu avem performanţă (şi nu avem!), dăm 
vina pe antrenori, pe jucători, pe arbitri, chiar şi pe public, 
dar uităm că peştele de la cap se-mpute şi nu vedem 
corupţia, aroganţa, sfidarea, averile ilicite ale celor care 
conduc (spre ce?) destinele fotbalului românesc. Oameni 
care nu sunt în stare să lege în mod coerent două fraze, 
oameni care cu greu au învăţat să semneze, oameni care au 
două clase mai mult ca trenul şi care au fost slugoii 
regimului Ceauşescu, astăzi sunt magnaţii care stăpînesc 
fotbalul şi-l administrează ca pe propria moşie. Iar cînd 
fanii – cei ce vor să trăiască exuberanţa victoriei, 
voluptatea spectacolului, bucuria întrecerilor netrucate, a 
rezultatelor care se hotărăsc pe teren, nu în culise – 
îndrăznesc să murmure împotriva corupţilor, impostorilor 
şi incapabililor care au dus fotbalul românesc în prăpastie, 
sunt literalmente striviţi de jandarmii care, de am trăi într-
o ţară normală, ar trebui, dimpotrivă, să-i apere. Să-i apere 
de corupţia, de jegul, de nesimţirea care s-au înstăpînit în 
fotbalul românesc şi împărăţesc peste un imperiu de 
aranjamente, de minciuni, de blaturi, peste o ruşinoasă 
industrie (oare fotbalul nu era pînă mai ieri un simplu 
joc?), ce a devenit stat în stat în România. Am văzut, 
împreună cu mulţi alţi români, cum hoardele de jandarmi 
(asemenea minerilor chemaţi în capitală de cinstitul 
preşedinte de trei mandate Iliescu!) s-au năpustit asupra 
spectatorilor în stadioane şi i-au făcut una cu pămîntul pe 
plătitorii de bilete, numai pentru vina de a fi avut 
îndrăzneala să scandeze (lozinci?) împotriva preşedintelui 
federaţiei române de fotbal. Dar cine o fi acest personaj, 
Dumnezeu din ceruri, că a devenit intangibil? Asta e 
menirea forţelor de ordine în România tranzitară, să dea în 
cap nemulţumiţilor? Păi asta făceau şi ofiţerii securităţii şi 
ai miliţiei populare! După ce am văzut secvenţele 
respective, pot afirma că, într-adevăr, România e ţara 
tuturor posibilităţilor. Deoarece, în ţara noastră, cei care 
aveau ceva de reproşat preşedintelui ţării au putut să o 
facă săptămîni în şir în Piaţa Universităţii, ajunsă un fel de 
sperietoare a preşedinţilor cotrocenizaţi (e drept, clamările 
lor au avut tot atîta ecou cît lătratul cîinilor la lună, dar 
asta e o altă poveste!), însă cei care au încercat să murmure 
împotriva preşedintelui ferefe au simţit pe pielea lor 
modul în care acesta înţelege să dialogheze : protestatarii 
au fost măciuciţi fără milă de slugoii în uniformă ai noilor 
ciocoi din fotbalul românesc. 

Am iubit... 

Am iubit de cînd mă ştiu
Cerul verii, străveziu,
Despletitele răchite,
Curcubeiele pe stînci
Ori pădurile adînci
Sub ger alb încremenite.
Mi-a fost drag pe bărăgane
Să văd fetele morgane
Ori pe crestele din munte
Joc de trăsnete rotunde,
Scurgerea cocorilor,
Pacea înălţimilor,
Semeţia pinilor
Plini de scama norilor.

Am iubit iubirea pură,
Floare roşie pe gură
Şi în inimă arsură,
În priviri zăpezi candide
Şi-n piept voci necontenite.

M-a înfiorat ades
Tot ce gîndurile ţes :
Pe al filelor polei
Dansuri repezi, legănate,
De pe arcuri înstrunate,
Săgetarea de idei...

Toată-această măreţie
Ne-a fost dată din vecie...

Nicolae LABIŞ

evistă de cultură
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fragmentarium istoric

Rolurile sociale aduc semnificaţie şi structură în 
vieţile oamenilor, de aceea cercetărorii din diferite 
domenii sunt interesaţi de studierea echilibrului şi 
relaţiilor dintre rolurile sociale. Rolurile sociale definesc 
cine suntem – impunând graniţe de autodefinire, 
influenţează ce facem – impunând graniţe 
comportamentale, influenţează cum şi cu cine 
interacţionăm – impunând graniţe relaţionale, 
influenţează ce gândim – impunând graniţe cognitive, 
influenţează ce simţim – impunând graniţe afective, 
strucurează managementul timpului – impunând graniţe 
temporale, influenţează locaţia fizică – impunând graniţe 
spaţiale. 

Există astăzi un interes crescut în investigarea relaţiei 
dintre muncă şi familie, dar cele mai multe cercetări 
analizează interacţiunea negativă între muncă şi familie, 
omiţând efectele pozitive. Cercetări mai noi 
demonstrează că eficienţa şi competenţa profesională 
sunt influenţate pozitiv de eficienţa şi competenţa 
familială.

Conflictul dintre muncă şi familie. Conflictul dintre 
muncă şi viaţa privată/de familie este una dintre 
problemele atent analizate de psihologia organizaţională, 
deoarece afectează performanţa în muncă a angajaţilor. 
Conflictul dintre muncă şi familie apare atunci când 
participarea în activităţile de muncă interferează cu 
participarea în activităţi de familie sau când stresul de la 
locul de muncă are efecte negative asupra 
comportamentelor din familie. Conflictul dintre familie 
şi muncă apare atunci când participarea în activităţile 
familiei interferează cu participarea în activităţi de muncă 
sau când stresul din familie are efecte negative asupra 
performanţei în muncă.

Conflictele pot lua diferite forme, depinzând de timp, 
responsabilităţi şi comportamente. Conflicte care au la 
bază un management defectuos al timpului se referă la 
faptul că implicarea angajatului în sarcinile şi 
responsabilităţile de la locul de muncă face imposibilă 
implicarea, în aceeaşi unitate de timp, în evenimente ale 
familiei sau în experienţe personale (ex. un angajat are, în 
acelaşi timp, programate o întâlnire de afaceri şi şedinţă 
cu părinţii). Angajaţii pot să fie prezenţi în cadrul 
familiei, dar să se gândească la sarcinile de la locul de 
muncă (un angajat este acasă cu familia sau cu prietenii, 
dar se gândeşte la şedinţa pe care o are a doua zi).  
Conflictele care au la bază asumarea defectuoasă a unor 
roluri sau responsabilităţi se referă la faptul că efortul 
depus în unul din roluri influenţează eficienţa personală 
în alt rol (modul în care sunt asumate rolurile sau sunt 
rezolvate responsabilităţile de la locul de muncă 
influenţează calitatea interacţiunii cu familia - angajatul 
care are o zi stresantă la locul de muncă este mai puţin 
dispus să se joace cu copiii sau să aibă o discuţie cu soţia.  
Conflictele bazate pe comportament se referă la faptul că, 
comportamentele cerute în unul dintre roluri sunt 
incompatibile cu comportamentele cerute în alt rol 
(exemplu: unele comportamente acceptate şi 
recompensate la locul de muncă sunt incompatibile cu 
experienţele familiale). Apare nevoia de ajustare a 
comportamentelor la contextul în care persoana se află. 
Un comportament autoritar al unui manager se manifestă 
la locul de muncă prin transmiterea către angajaţi a unor 
sarcini precise şi clare. Acest comportament manifestat 
faţă de membrii familiei poate să ducă la conflicte cu 
copiii sau partenerul de viaţă. Un manager obişnuit la 
locul de muncă să rezolve probleme, acasă se va simţi 
frustrat când este pus în situaţia de a nu putea să rezolve 
anumite solicitări ale copiilor sau soţiei).

Cele mai frecvente surse de conflict sunt:1. dinspre 
locul de muncă: ambiguitatea de roluri la locul de muncă; 
supraîncărcarea; dificultăţi de management al carierei; 2. 
din perspectiva convingerilor şi aspiraţiilor personale: 
workahoolism-ul sau perfecţiunea în muncă, probleme 
de sănătate emoţională; 3. dinspre familie: necesităţi 
privind asigurarea de resurse financiare sau materiale; 
menţinerea şi susţinerea relaţiilor interpersonale; 
implicarea în creşterea şi educarea copiilor; probleme de 
sănătate ale unui membru al familiei.

Conflictul poate fi amplificat de: problemele de 
sănătate mentală ale angajatului; stilul de viaţă al 
angajaţilor care poate crea conflict şi stres în gestionarea 
relaţiei muncă-viaţă privată; cultura organizaţională: 
organizaţia care nu permite angajaţilor echilibrarea vieţii 
profesionale cu cea de familie/privată (un manager care 
planifică şedinţe cu angajaţii la sfârşit de program şi care 
încurajează comportamentele de a rămâne în mod 

frecvent peste program nu le permite angajaţilor să-şi 
gestioneze timpul liber şi să-şi planifice întâlniri cu 
prietenii sau cu membrii familiei, stilul de management 
al timpului practicat în organizaţie afectează modul în 
care angajatul îşi planifică sarcinile şi priorităţile.

Atât conflictul muncă-familie, cât şi conflictul familie-
muncă corelează cu o scădere a satifacţiei în domeniul în 
care este experenţiată interferenţa. Conflictul muncă-
familie scade satisfacţia maritală, în timp ce conflictul 
familie-muncă scade satisfacţia profesională. 

Interacţiunea pozitivă muncă-familie. Echilibrul 
muncă-familie înseamnă mai mult decât absenţa 
conflictului de roluri. Cercetări recente sugerează că 
facilitarea muncă-familie este a doua componentă a 
balanţei muncă-familie. Facilitarea muncă-familie 
reprezintă măsura în care efortul profesional (sau 
familial) este mai uşor în virtutea experienţelor, 
deprinderilor şi oportunităţilor dobândite acasă (sau la 
serviciu). La fel ca şi conflictul muncă-familie, facilitarea 
este bidirecţională, munca poate facilita viaţa de familie şi 
familia poate facilita munca. 

Echilibrul între viaţa profesională şi cea personală este 
definit ca fiind acea situaţie caracterizată prin satisfacţie, 
conflict de rol minim, funcţionare optimă a 
angajatului/angajatei atât în sarcinile şi rolurile de la 
locul de muncă cât şi în cele din viaţa personală/de 
familie. Trei aspecte caracterizează balanţa dintre viaţa 
profesională şi cea de familie: timpul investit în sarcinile 
de muncă şi în cele de familie; implicarea emoţională în 
aspectele profesionale şi cele familiale; nivelul de 
satisfacţie la locul de muncă şi în familie.

Un factor important care poate creşte sau poate 
reduce percepţia şi reacţiile la stres este autoeficienţa. 
Bandura defineşte autoeficacitatea ca fiind convingerea 
sau încrederea individului în capacităţile sale de a 
organiza şi executa acţiunile necesare pentru a produce 
rezultatele dorite. Autoeficienţa este credinţa că te poţi 
comporta într-un anumit fel astfel încât să-ţi atingi 
ţelurile. Este credinţa că ai abilitatea de a executa 
acţiunile necesare pentru a gestiona situaţiile presupuse. 
Spre deosebire de eficienţa, care este abilitatea de a 
produce un efect (competenta), autoeficienţa este o 
credinţă (corectă sau incorectă) în puterea de a produce 
efectul respectiv. Autoeficienţa corelează pozitiv cu 
managementul rolurilor multiple, convingerile femeilor 
privind autoeficacitatea în responsabilităţile familiale şi 
profesionale duc la reducerea conflictului de roluri şi 
reducerea suprasolicitării. Autoeficienţa muncă-familie 
reprezintă convingerea individului în abilităţile de 
management al conflictelor muncă familie şi familie-
muncă.

Rolurile multiple în care este implicată o persoană îi 
aduc un număr mai mare de oportunităţi şi resurse care 
facilitează dezvoltarea personală şi o bună 
funcţionalitate. Există o relaţie de complementaritate 
între muncă şi familie, experienţele pozitive sau 
realizările dintr-un domeniu al vieţii pot să mascheze 
deficitele din alt domeniu. În ultimii ani au început să fie 
investigate şi potenţialele efecte pozitive ale implicării în 
muncă şi familie.

Termenul de “îmbogăţire” sau ”sporire” 
(enhancement) este utilizat pentru a descrie faptul că 
achiziţia resurselor şi experienţelor într-un domeniu sunt 
benefice în alt domeniu. Îmbogăţirea descrie trei faţete ale 
interacţiunii pozitive muncă-familie: 1) transferul 
emoţiilor pozitive, 2) transferul competenţelor şi 3) 
compensarea  sau efectul de “amortizare” (amortizarea 
experienţelor negative dintr-un domeniu prin 
experienţele pozitive din alt domeniu). Referitor la 
compensare, trebuie spus faptul că sentimentul de 
satisfacţie dintr-un domeniu diminuează efectul negativ 
al stresorilor asupra stării subiective de bine din alt 
domeniu. Calitatea relaţiilor maritale şi parentale 
moderează impactul aspectelor legate de muncă asupra 
distresului psihologic.

Compensarea apare ca o focalizare a atenţiei către un 
domeniu satisfăcător. Compensarea muncă-familie are 
loc atunci când experienţele pozitive din domeniul 
profesional compensează eşecurile şi deficienţele din 
domeniul familial. Compensarea familie-muncă are loc 
atunci când experienţele pozitive din domeniul  familial 
compensează eşecurile şi neajunsurile din domeniul 
profesional.

Transferul competenţelor se referă la utilizarea 
abilităţilor dobândite într-un domeniu în alt domeniu (de 
ex., cele sociale (empatie, abilităţi de comunicare) sau de 
autoreglare (autocontrol, perseverenţă, managementul 
timpului)). Transferul emoţiilor pozitive se referă la 
transferul afectelor pozitive dintr-un domeniu în altul (de 
ex, dacă eşti într-o stare bună la serviciu, vei fi într-o stare 
bună şi când ajungi acasă). 

Promovarea echilibrului dintre viaţa profesională şi 
cea de familie poate fi realizată prin: iniţiative personale 
- dezvoltarea suportului social la serviciu şi acasă, 
reducerea sau reorganizarea timpului dedicat profesiei 
sau familiei, reducerea importanţei psihologice acordată 

Cătălin TURLIUC

Reconstrucţia statutului 
femeii.
Interfaţa muncă-familie: conflict

 echilibru
 

versus

rolurilor profesionale sau familiale, găsirea unor 
modalităţi de reducere sau adaptare mai bună la stres la 
serviciu şi acasă (Frone,2003) şi prin iniţiative 
organizaţionale. Cele mai frecvente măsuri sau politici 
privesc flexibilizarea programului de muncă, munca 
acasă, serviciile de asistenţă şi training pentru angajaţi. 
Dintre acesteea din urmă mai importante sunt: accesul 
angajatului la servicii de asistenţă individuală în 
managementul carierei sau al vieţii private; accesul la 
informaţii privind conflictul dintre viaţa profesională şi 
cea personală, optimizarea relaţiilor cu colegii, 
optimizarea relaţiei de cuplu, a relaţiei cu copii; accesul la 
workshop-uri privind echilibrul viaţă profesională-viaţă 
de familie).
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ţine de sentimentul incompletitudinii funciare, motiv 
de angoasă cronică; stare asociată inevitabil tragicului.”

O comparaţie cu doi mari înaintaşi într-ale spiritului 
creştin: „Credinciosul V. Voiculescu e ortodoxul în 
absolut; Arghezi, psalmistul, se sfâşie între adoraţie şi 
îndoială; Cezar Ivănescu (în al său Rosarium) se 
autoculpabilizează: dă semne de umilitate, de pietate şi 
pocăinţă, vizează lepădarea de sine, dar se simte 
împresurat de demoni; chinuit, aşteaptă graţia divină, 
tinde spre puritate şi redempţiune, crede în 
mizericordie şi în apostolul Pavel, însă conştiinţa 
izbăvirii întârzie. Accente înălţătoare sunt dedicate 
Mariei-Fecioara.”

Criticul nu uită nici de accentele mai senine din 
Sutrele muţeniei, sub influenţa gândirii orientale, pentru 
ca portretul final să arate astfel: „Nicicând ajuns la 
unitate interioară, bântuit de nelinişti (apăsătoare 
psihic, fecunde în plan creativ), introvertit şi clocotitor, 
admirator al armoniilor antice şi modern spontan, în 
poetul Baaad-ului se topesc iluminări şi enigme, accente 
de superbie şi pâlpâiri de asceză, enstaza şi ekstaza. 
Niciodată stări neutre, plate! Poezie de circularităţi, 
spectacol de lumini şi umbre, de tipic şi atipic; lui De 
profundis şi umilinţelor li se suprapun înălţări subite cu 
suport metafizic în aşteptare. Moartea, cuvânt-temă, o 
fixaţiune, nu exclude angelismul, nici «levitaţia» în 
lumină vie; în pofida refrenelor tragice, nici o notă 
macabră! Scepticismul lui Cezar Ivănescu subţiindu-se, 
sfârşeşte într-un cânt despovărător.”

Gheorghe Grigurcu, apreciat şi de Cezar Ivănescu 
drept cel mai bun critic de poezie din ultimele decenii, 
i-a prefaţat volumul Efebul de la Marathon din colecţia 
„Biblioteca pentru toţi” de la Editura Minerva, din 2000. 
Criticul porneşte de la avertismentul lui Mircea Eliade 
(preluat tacit din postfaţa mea la ediţia din 1996 a 
volumului La Baaad) privitor la posibilitatea sufocării 
spiritului culturii româneşti prin ocupaţia sovietică, dar 
şi despre putinţa declanşării unei  puternice reacţii 
naţionale la „teroarea istoriei”. Această renaştere s-a 
produs din 1965, prin generaţia '60, iar unul dintre 
protagonişti s-a dovedit a fi Cezar Ivănescu: „Dar la 
nici unul dintre ei recuperarea originilor nu atinge 
intensitatea ardentă până la dezlănţuirea vizionară pe 
care o înfăţişează lirica lui Cezar Ivănescu. 
Reprezentant al valului secund al poeziei în chestiune 
(a debutat editorial în 1968), acesta n-a avut şansa unei 
rapide instituţionalizări precum exponenţii primului 
val (Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, 
Ion Gheorghe etc.). Poate şi pentru noutatea izbitoare a 
producţiei d-sale, cu nimic specific îndatorată poeţilor 
noştri dintre cele două războaie, abruptă ca o stâncă 
spre care nu există poteci. Împrejurare care-l face, 
fireşte, mai enigmatic, mai incitant pentru critica ce, 
neputându-l încadra lesnicios într-o serie sau alta, e 
nevoită a-i glosa în primul rând originalitatea.”

Secretul ascendentului faţă de primul val şaizecist, 
apreciază Grigurcu, vine din concepţia despre poezie, 
având izvorul în orfism, în sincretismul poeziei cu 
cântecul, „statuându-i un sens oracular”: „Nu 
întâmplător, Cezar Ivănescu dă spectacole de poezie 
cântată, cu acompaniament de instrumente muzicale, 
împrumutând stihului vocea sa de-o armonie virilă, de 
un patetism dominat.” Trubadurul împleteşte 
solemnitatea cu „impulsul senzual, ambele 
sublimându-se în coloana sonoră a unei creaţii 
indisociabile”: „De la Arghezi n-am mai avut atari 
probe ale paradoxalei logodne dintre elementar şi 
complex, dintre simplitate şi subtilitate, ca o necăutată 
strigare a sufletului. Numai că aici simularea oralităţii 
cedează pasul unei re-trăiri, unei experienţe emoţionale 
similare cu cea care i-a dat naştere. Dacă autorul 
Cuvintelor potrivite era cu precădere scriptic, făcând să 
ţâşnească izvorul primitivităţii în literă, Cezar Ivănescu 
e un oral care îşi scoate efectul din cuvântul pus pe 
melodie, descătuşându-şi propria sa muzică în 
atmosfera unei arte sincretice. Contemporanul nostru 
are astfel aerul nu de-a crea după calapoade folclorice, 
ci de-a produce el însuşi folclor. Cezar Ivănescu 
reprezintă cazul rar al unui producător de folclor 
capabil a descinde cu maximă naturaleţe de la condiţia 
de poet cult la cea de poet oral, aşa cum o persoană 
aflată în transă, s-ar transpune în îndepărtata-i 
copilărie.”

Raportarea poetului la religios se face tot 
comparatistic. Aidoma lui Arghezi, ar oscila între 
credinţă şi „un patetic scepticism”, „însă pe un fond de 
pietate solemnă, ireductibilă, ce ne duce cu gândul mai 
curând la catolicul Baudelaire decât la fluctuantul 
agnostic Arghezi.” (va urma)

paradoxismul (ultimul concept din arsenalul lui 
Florentin Smarandache şi al lui Ion Pachia-
Tatomirescu).

  Articolul din Dicţionarul general al literaturii române 
este semnat de Laurenţiu Hanganu, care face un 
rezumat al clişeelor critice emise până în 2005 de către 
critici. Şi el înclină să-i atribuie, precum Marin Mincu şi 
alţi câţiva, intenţii de textură postmodernistă, chiar în 
partea considerată a fi „cea mai rafinată” a poeziei 
doinelor: „matca stilistică folclorică este supusă unor 
prelucrări şi distilări de mare subtilitate, la capătul 
cărora versurile se ordonează într-un palimpsest 
muzical ce rezumă, în spirit postmodern, o întreagă 
evoluţie literară, de la exuberanţa bahică a stihurilor 
antonpanneşti (! «Nu mă-mbăt de beutură/ De durerea 
mea mă-mbăt/ Beau otravă şi pe gură/ Vorbe dulci ca 
mierea scot!») la tonalitatea gravă şi monocordă a 
lirismului bacovian («! Merg şi scriu – şi scriu! –/ şi că 
te caut nu-ţi promit,/ iar compun mintal,/ de când 
hârtia s-a scumpit,/ scriu pe creier,/ cu negreala de pe 
suflet,/ negru negru negru negru»).”

Revenind la Alex. Ştefănescu, el ne oferă nu doar 
pertinente repere ale personalităţii umane cezar-
ivănesciene, ci şi ale celei artistice, cu predominarea, ce-
i drept, a unor imagini impresioniste. El remarcă un fel 
de „clasicism” în orientarea spre teme esenţiale: viaţa, 
iubirea, moartea, poezia fiind asemuită cu o plantă cu 
spini, Carduus acanthoides, „care dă vara la iveală, în 
mod surprinzător, flori roşii sau mov de o mireasmă 
puternică. Exact aşa ni se înfăţişează poezia lui Cezar 
Ivănescu: din elemente lingvistice austere şi 
neprietenoase, repetate monoton, poetul face să 
izbucnească un lirism exotic, răscolitor. Fascinaţia 
morbidă a morţii şi erotismul cel mai rafinat, trăirea 
mistică şi galanteria trubadurescă se amestecă până la 
indistincţie în efluviile acestui lirism.” Şi despre 
monotonia repetitivă remarcile sunt pertinente: „S-a 
spus că monotonia prezintă pericol pentru această 
poezie. De fapt, după George Bacovia, Cezar Ivănescu 
se dovedeşte a fi poetul înzestrat cu cea mai mare 
capacitate de a transforma monotonia în mijloc de 
persuasiune.”

Petru Creţia i-a prefaţat, în 1994, volumul Sutrele 
muţeniei, la Princeps Edit din Iaşi. Acolo îi recunoaşte 
reprezentivitatea canonică, numindu-l poeta magnus: 
„vom zice astăzi şi mereu că ne aflăm în timpul bun şi 
sfânt şi vechi cât noi al poeziei româneşti. Şi că ne aflăm 
spre bucuria şi cinstea noastră, alături de unul dintre 
cei mai puri şi mai sfâşietori reprezentanţi ai poeziei 
româneşti, Cezar Ivănescu, poeta magnus. Şi îl vom 
numi biruitor, pentru că, prin lungul şir din veacuri al 
poeţilor români, câţiva cu nume sfinte nouă, alţii, mulţi, 
pe veci fără nume, noi, ca neam, am biruit prin vreme 
şi obidă, prin însângerările şi tina istoriei.”

Constantin Ciopraga, într-un studiu inclus în 
volumul Partituri şi voci. Poeţi ai acestui timp (Editura 
Junimea, Iaşi, 2004), subliniază lipsa de hiat între om şi 
operă, contrazicând o prejudecată modernistă: „Poetul, 
în totul, este imaginea fidelă a Omului.” Eminentul 
critic şi istoric literar ieşean conturează un portret 
artistic complex, sub semnul sintezei – oglindă a 
complexităţii omului: „Ce răsuciri interioare (şi nu 
numai) în biografia poetului de la «Baaad»! impulsuri 
din toate zările: ecouri de clasicitate elină şi reverie 
romantică, un tempo rememorativ elegiac şi răbufniri 
tonale dure, insule de pax magna şi accente de «blues» 
american – toate vorbind despre un posedat de miraje. 
Poet în tot ce atinge! Eros şi Thanatos, iluminări de 
gânditor nesistematic şi aleanuri afective în frazare 
folclorică, antinomii întemeind un confubulatorium 
antrenant, plin de surprize, toate (de o neistovită 
sinceritate confesivă) acţionează în nesfârşite modulaţii 
variaţionale.” Constantin Ciopraga aderă şi la afirmaţia 
lui Marin Mincu privitoare la „textualismul 
programatic” al poetului. Poetul i se prezintă şi ca unul 
dintre cei mai mari poeţi ai iubirii, încorporând 
ipostaze „din toate timpurile şi din toate spaţiile, 
punând în pagină, în spiritul lui Denis de Rougemont 
(din Les Mythes de l'amour), afecţiune dezinteresată 
(agapé), iubire gingaşă (storge), dar şi dorinţă intensă 
(pathos). Psihanalizabil, erosul acesta agitat, motiv de 
confesiune zigzagată, sfârşeşte într-un miraj romantic 
plurificţional, miraj rezumabil în ideea de demonic 
carnal-spirituală.”

Iată-l şi în confruntarea cu moartea: „Nici un alt 
poet (cu excepţia Ilenei Mălăncioiu) nu monologhează 
atât de intens despre moarte. Iubirea e aversul unei 
medalii, moartea reversul! O psihanalistă, Marie 
Bonaparte, sublinia concis: «Una dintre trăsăturile cele 
mai constante ale lui Eros e că îl târăşte după sine pe 
fratele său Thanatos». (Chronos, Eros, Thanatos, 1952). Pe 
spaţii ample, Cezarul poet pare un desperado (rareori 
îmbunat), la care tensiunea dintre iubire şi dispariţie 

Singularitatea canonică a poetului, din perspectiva 
temei centrale şi a modului estetic de tratare, este 
remarcabil surprinsă: „Rareori nenorocirea omului de a 
fi mai puţin decât este şi de a se simţi mai mult au fost 
mai dur asumate; o obişnuinţă de la simbolişti încoace 
este estetizarea agoniei şi morţii uneori prin graţios, 
alteori prin perversiunile decadenţei: Cezar Ivănescu 
nu merge pe acest drum, chiar dacă nu renunţă la 
poetizare, preferând însă ceea ce s-ar putea numi un 
lirism al cruzimii, aşa cum Artaud a inventat un teatru 
al cruzimii.” Într-adevăr, Cezar Ivănescu este neîntrecut 
în ale „cruzimii”, concurându-i pe Baudelaire, pe 
Huysmans, pe Arghezi, alchimizând parcă sadismul şi 
masochismul, dar ştergându-le, totodată, orice urmă.

În tipologia lui Dumitru Micu, Cezar Ivănescu intră 
într-un subcapitol intitulat Neoromantism cu modulaţii 
simboliste, fără însă o motivare suficient de concludentă, 
exceptând argumentul muzical. Astfel, poetul este 
vecin cu Radu Boureanu, A.E. Baconsky, Vasile 
Nicolescu, Dan Laurenţiu, Horia Bădescu şi Adrian 
Popescu. Textul critic este hiperconcentrat, încât ar 
putea fi citat integral. Poezia lui Cezar Ivănescu s-ar fi 
născut din deznădejde şi din exasperare, dar „la modul 
ludic, burlesc”, „doinele” şi „jocurile” fiind 
experimente în atare sens. Este aproape o noutate în 
materie de receptare cezarivănesciană, care trimite, într-
un fel, direct la postmodernism, ceea ce ar fi fost 
întâmpinat de cel vizat ca pe o fantezie critică, dacă i-ar 
fi dat vreo atenţie. Dumitru Micu este un „călinescian” 
îndatorat nu atât maestrului, cât „complexelor de 
cultură”, de unde şi inflaţia comparatistică. Interesantă 
este filiaţia dintre cetatea Baaadului şi cea a Isarlîkului 
barbian, pe care însă criticul n-o aprofundează, ci doar 
o compară: „Prin aceasta, lirismul lui Cezar Ivănescu, 
fără a fi direct îndatorat vreunuia dintre premergători, 
reînvie o tradiţie ce îşi are începuturile în timpuri 
imemoriale (ceea ce este adevărat, n.n.), fiind 
întemeiată de cobzari, lăutari, rapsozi, aezi, menestreli, 
acâni, şi care, dusă în evul de mijloc la rafinament de 
către truveri, trubaduri, baladini, avea să resuscite, în 
variante mai mult sau mai puţin moderne, unele 
moderniste (şi, se subînţelege, la niveluri de realizare 
diferite) prin, între alţii, Richepin, Rictus, Laforgue, 
Apollinaire, Paul Fort, F. Carco, F. Garcia Lorca, 
Georges Brassens, Bacovia, Minulescu, M.R. 
Paraschivescu, Bulat, Okudjava, Allen Ginsberg. În 
esenţa intimă, poezia lui Cezar Ivănescu e o meditaţie 
asupra condiţiei umane, condiţie stăpânită de 
omnipotenţa şi universala Moarte. Meditaţia e însă 
camuflată derutant sub tot felul de artificii de stil şi 
excentrităţi grafice, disimulată şi prin amestecul de 
limbaje. Rilke fuzionează cu Rimbaud, cu Jarry, Cros, 
Artaud, Michaux, Klaubund, Morgenstern, Brecht, 
chiar cu Lautréamont, dar mai ales cu Baudelaire.”

Parcă e prea mult! 
Dan C. Mihăilescu este autorul articolului din 

Dicţionarul scriitorilor români, ediţia Mircea Zaciu, din 
1998. Descrierea universului liric cezarivănescian este 
onorabilă, un fel de bolboroseală impresionistă bine 
diriguită: „Poezia lui I. este un lung, labirintic, violent şi 
nemântuit exorcism: al iubirii – ca fiinţă, al morţii – ca 
desprindere de fiinţă, al iubirii ca moarte continuă şi al 
morţii ca iubire în continuă putrezire: «Căci nu-i asceză 
ca iubirea/ Nici moarte mai adâncă, vai,/ Şi-ndură 
trupul primenirea/ Timpului veşnic fără strai». 
Tragism al descompunerii şi sărbătoare a nesfârşitei 
faceri prin cuvânt. Exorcism care, prin însuşi datul său 
ontologic, aluvionează cuvinte şi imagini, construieşte 
pătimaş paradoxuri pentru a le revitaliza cu aceeaşi 
plăcere: limbajul e deopotrivă bolnav şi taumaturgic, 
înveninat şi angelic, construit simfonic, dar punctat, 
obsedant, de disonanţe. Cu poezia lui I., lirica 
românească redobândeşte pentru prima oară de la 
Heliade-Rădulescu şi Lucian Blaga încoace – daimonia 
(de extracţie goetheană, dar cu o provocatoare marcă 
expresionistă), caracterizată nu prin restricţia morală, ca 
la Platon, ci prin puterea magică, energia (monologară) 
distructiv-creatoare, patos divinatoriu, fascinaţie a 
contrariilor, a schimbului sistematic de valori între viaţă 
şi moarte, «antinomie sintetică», în expresia lui Jaspers, 
efervescenţă formativă şi absenţă a oricărui element 
definibil prin raportare la (un) absolut.” Şi autorul 
continuă, cu aceeaşi încărcătură baroc-impresionistă, 
recurgând, finalmente, la un comparatism înzorzonat 
ca în istoria lui Dumitru Micu, dovadă că autorul e bine 
informat în materie de „complexe de cultură”. Două 
dintre curente sunt aproape formulate: expresionismul şi 
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ulterioare, care vor contribui la îndreptarea eventualelor 
inexactităţi, în vederea ameliorării unei ediţii viitoare.

Sumarul lucrării, dorindu-se a răspunde exigenţelor 
proprii unei tentative monografice, se constituie din 15 
capitole, un album foto şi o listă bibliografică. Prima 
subdiviziune a fost rezervată Cadrului natural al aşezării 
avute în vedere. Aflăm astfel că această comună “este 
situată în extremitatea nord-estică a ţării şi a judeţului 

2
Botoşani”, având “o suprafaţă de aproximativ 67, 76 km ” 
şi “o populaţie de 4 225 locuitori (în anul 1971)”. Celui 
interesat i se oferă apoi informaţii despre microrelieful 
zonei, dar şi despre climă, reţeaua hidrografică, soluri, 
floră, vegetaţie şi faună. 

Următorul capitol – Istoria comunei Viişoara – este 
deosebit de interesant, întrucât cu el se încearcă a se 
reconstitui o parte deosebit de importantă a trecutului 
acestei comunităţi, al cărei nume iniţial “poate fi presupus 
Băloş”, devenit apoi Bivol, pentru ca în 1965 să se opteze 
pentru Viişoara, aşa cum ne informează autorii, întrucât, 
“în satele comunei Viişoara, erau preponderent plantaţii 
de viţă de vie”. Alegerea finală, care este o titulatură întru 
nimic justificată, a fost decisă într-un context politic în 
care amatorismul şi modernizarea prezumţioasă luaseră 
locul tradiţiei şi adevărului istoric. Probabil că într-un 
viitor nu prea îndepărtat, când locuitorii comunei îşi vor 
reaminti identitatea autentică şi tradiţia istorică, Viişoara 
va reveni la numele cu care a traversat secolele: Băloş, 
Băloşani sau Bivol. Astăzi, când trecutul a redobândit 
semnificaţia de altădată, ajungând a fi preţuit aşa cum se 
cuvine, a se renunţa la datinele dintotdeauna în favoarea 
unei modernizări factice pare a fi o nesocotire a identităţii, 
în favoarea unor “decizii” impuse cândva sau 
împrumutate de la alţii. Satul Viişoara nu poate fi acelaşi 
cu satul Băloş, în lipsa istoriei, căreia nu-i pot fi substituite 

modernizări conjuncturale, sugerate de nişte câmpuri cu 
vii imaginare. De altfel, autorii monografiei, după ce au 
menţionat că în 1965 s-a decis renunţarea la vechea 
denumire a comunei,  precizează, cu grijă pentru trcutul 
adevărat că “până în anul 1958, localităţile Viişoara Mare 
şi, respectiv, Viişoara Mică au purtat numele de Bivolul 
Mare şi, respectiv, Bivolul Mic. […] Se pare că localitatea 
Viişoara Mare (Bivolul Mare) ar fi luat fiinţă în jurul 
anului 1720 şi a fost alcătuită din clăcaşii aduşi de 
proprietarii moşiei respective, drept mână de lucru în 
agricultură. Actuala denumire a comunei, <<Viişoara>>, 
este improprie şi nu se justifică, deoarece ea nu are 
suprafeţe cultivate cu viţă de vie”. 

Capitolul acesta reprezintă, probabil, cea mai 
importantă secţiune a cărţii pe care o avem în vedere. 
Imaginea oferită aici cititorului este una reconstituită din 
referinţele documentare privitoare la vechea aşezare 
numită Băloş, Băloşani sau Bivol, identificate de autori 
până la această dată, fără a fi fost citate sursele la care s-a 
apelat, prin recurgerea la tradiţionalul şi atât de utilul 
aparat critic. Investigaţiile arhivistice viitoare, cele ale 
presei de altădată, dar şi a altor surse informaţionale vor 
întregi şi elucida, neîndoielnic, istoria unei aşezări umane 
care va fixa pe harta ţării un reper important al trecutului 
Judeţului Botoşani.

Odată cu intrarea în a doua jumătate a secolului XIX, 
reconstituirile documentare privitoare la comuna Viişoara 
devin din ce în ce mai concrete şi mai detaliate. În viitor, o 
monografie asemănătoare va avea, fără îndoială, capitole 
speciale dedicate fiecăruia  dintre cele două sate – Bivolul 
Mare şi Bivolul Mic – , întrucât ele au avut, pentru un 
timp, evoluţii distincte. O direcţie a viitoarelor studii va fi 

aceea rezervată schimbărilor de natură administrativă, 
intervenite în evoluţia modernă a celor două sate, în 
secolul XX.

Aşa cum era de presupus, momentele importante în 
care au fost implicaţi, nemijlocit, locuitorii comunei 
Viişoara de azi sunt Războiul de Independenţă, răscoala 
din 1907 şi cele două războaie mondiale. De altfel, celor 
interesaţi li se oferă un tabel cu numele ţăranilor din 
comuna Viişoara care au participat la evenimentele din 
anii 1877, 1916-1918 şi 1941-1945, nume pe care le poartă 
şi azi, cu mândrie şi recunoştinţă,  descendenţii lor, deci şi 
autorii monografiei.

Ultima parte a acestui capitol va trebui rescrisă, pentru 
a se evita unele afirmaţii  compromiţătoare, ce impietează 
identitatea comunei şi a locuitorilor ei de azi, care merită 
o consideraţie aparte.

O diviziune importantă a cărţii avute în vedere este 
aceea care se referă la Populaţia comunei, ce a sporit, 
numeric, de la 1262 de locuitori, câţi trăiau în 1899, în 
Bivolul Mare şi Bivolul Mic, la 3123, în 1940, şi 3995, în 
1971. Presupunând, cu neîndoielnică îndreptăţire, că 
evoluţia componentei umane este întru totul revelatorie 
pentru devenirea oricărei comunităţi umane, autorii au 
reprodus un tabel în care a fost  consemnată evoluţia 
statistică a populaţiei comunei Viişoara între anii 1970 şi 
2010.

Următoarele capitole ale Monografiei Comunei Viişoara 
sunt: Organizarea teritorială şi administrativă, Economia 
comunei Viişoara, Sănătate, Viaţă socială, Învătământul, 
Activitatea ştiinţifică, Religia şi biserica, Sportul, Cultura şi 
tradiţiile artistice, Turismul şi căile de comunicaţie, Alte 
informaţii, Relaţii internaţionale, Album foto şi Bibliografie. 
Atunci când s-a considerat necesar, s-a recurs la diferite 
tabele şi statistici, care exemplifică sau susţin concluziile 
evidenţiate de investigaţiile menţionate: Tabel nominal cu 
primarii din comuna Viişoara. Perioada 1910-2011; Tabel 
nominal cu notarii şi secretarii din comuna Viişoara, în 
perioada 1910-2011; Tabel nominal cu viceprimarii din comuna 
Viişoara. Perioada  1974-2011; Directorii de după cel de-al 
Doilea Război Mondial ai Şcolii Viişoara; Învăţători şi profesori 
care au funcţionat în perioada 1930-2011; Directorii Şcolii 
Viişoara Mică; Directorii Şcolii Cuza Vodă de după cel de-al 
Doilea Război Mondial; Absolvenţii cu rezultate deosebite de la 
unităţile şcolare din Viişoara şi Personalităţi ale comunei 
Viişoara.

Aşadar, cineva interesat de trecutul mai îndepărtat ori 
cel recent al actualei comune Viişoara va afla cum a 
evoluat, de-a lungul anilor, o comunitate din zona nord-
estică a ţării, care, dincolo de o amprentă locală inerentă, a 
urmat coordonatele distincte ale  evoluţiei de ansamblu a 
României. Deşi confruntaţi cu dificultăţi particulare unei 
zone rurale, dar şi cu numeroase impedimente de ordin 
politic, după 1947, unii dintre fiii comunei Viişoara s-au 
afirmat, în timp, ca personalităţi notabile pe plan naţional 
şi european, chiar. Dimitrie Brândză (1846-1895), de pildă, 
un remarcabil intelectual al celei de-a doua jumătăţi a 
secolului XIX, născut în satul Bivol, a făcut studii 
strălucite la Paris, funcţionând apoi ca profesor la 
Universităţile din Iaşi şi Bucureşti şi având o bogată 
activitate ştiinţifică. În timp, dar mai ales în anii din urmă, 
nu puţini dintre fiii Viişoarei au ajuns învăţători, 
profesori, medici, economişti, informaticieni, ingineri, 
chimişti, jurişti, ofiţeri etc.

După evenimentele din decembrie 1989, realităţile 
politice şi economice din comuna Viişoara s-au conjugat 
cu căutările carecteristice acelei perioade, cu speranţele 
politice de început şi cu deformările ulterioare, care au 
anulat o normalizare firească şi o racordare la spiritul 
european al înnoirilor asteptate de toţi românii. Treptat, 
însă, vechile răni au început a se vindeca, iar azi, 
viişorenii, conduşi cu pricepere şi fermitate  de 
oficialităţile locale, s-au angajat, cu diligenţă şi 
convicţiune, pe drumul modernizării, după atâtea decenii 
de speranţe compromise şi discreditări străine de spiritul 
naţional.

Monografia Comunei Viişoara este o realizare 
istoriografică meritorie şi necesară, îndeosebi, care 
marchează un început şi prevesteşte un viitor care se va 
racorda, desigur, cu ritmul progreselor de azi ale lumii 
moderne. Apariţia cărţii despre care scriem este o 
marturie în acest sens şi o demonstraţie peremptorie a 
faptului că aceia care au gândit-o sunt conştienţi de 
chemarea lor, ca fii ai Viişoarei şi ca îndrumători ai ei în 
aceste vremuri de început al unui nou secol. Comuna 
Viişoara, din Judeţul Botoşani, este, iată – aşa cum se 
aşteptau mulţi –, una dintre puţinele comunităţi rurale 
care pot fi mândre, cu îndreptăţire şi recunoştinţă, de 
privilegiul de a publica o asemenea monografie, care este, 
înainte de toate, un document de suflet şi un gest de 
recunoştinţă faţă de toţi cei care s-au născut, cândva, şi au 
muncit, apoi, în satul Băloşani, devenit Bivol şi ajuns, la 
un moment dat, pentru un timp, doar, Viişoara. Ca unul 
care se simte dintotdeauna legat de aceste locuri –  ca fiu 
al cuiva născut în satul Bivol –, le mulţumesc autorilor 
acestei monografii,  convins întru totul că viitorul 
comunei în discuţie este pe măsura speranţelor şi a 
strădaniilor lor, statornice şi binecuvântate.
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De un timp – unul al întoarcerilor, mereu amânate, la 
noi înşine, cu sinceritate şi răspundere –, tot mai multe 
aşezări rurale din România, îndeosebi cele care sunt centre 
de comună, au ajuns a-şi destănui şi însuşi trecutul şi 
prezentul prin publicarea unor monografii ale locului, 
întregindu-se, aşadar, o hartă rămasă şi azi, încă, 
incompletă şi nu întotdeauna exactă, dar absolut necesară 
afirmării identităţii naţionale. Aflăm, astfel, “poveşti 
adevărate” despre oameni şi fapte alunecate la un 
moment dat în uitare, care, neluate în seamă înainte de a 
fi prea târziu, se vor pierde pentru totdeauna într-un 
neant ireversibil. Deja, din memoria neamului nostru s-au 
şters, adeseori pentru totdeauna, prin inerţie şi căderea în 
nefaptul ce acoperă îndeobşte trecutul mai îndepărtat, 
nume, victorii ale înţelepciunii şi înfrângeri ale 
singurătăţii sau neputinţei, dar şi bucurii nemărturisite ori 
fapte irepetabile, dobândite cu sacrificii greu imaginabile, 
după secole de aşteptări şi împliniri care au însoţit 
curgerea ireversibilă a unor timpuri identitare.

Orice realizare istoriografică dintre cele care au 
încercat cândva  sau care continuă şi azi osteneala de a 
restitui harta mirabilă a tuturor aşezărilor umane, mai 
vechi sau mai noi, din orice colţ de ţară, este deosebit de 
importantă, întrucât salvează astfel de la căderea într-un 
niciunde implacabil ori readuc în memoria prezentului 
locuri comune, îndeobşte, dar revelatorii prin trecutul lor, 
ameninţate în permanenţă de un anonimat sinonim cu 
indiferenţa, urmat de o abandonare reprehensibilă. Nu 
contează dimensiunea şi nici chiar vechimea – numaidecât 
sau înainte de toate – a localităţii avute în vedere, întrucât 
trecutul nostru ne interesează la fel, indiferent de 
pretinsele sau chiar de eventualele diferenţe ori priorităţi, 
adevărate sau factice. Sunt multe sate care şi-au însuşit o 
primordialitate sau o luare-aminte sui-generis, ca urmare 
a unui eveniment notabil sau a întâmplării ca o 
personalitate reprezentativă să se fi născut sau să fi trăit 
într-un loc anume etc. Dar cele mai multe dintre satele 
răspândite între graniţele dintotdeauna ale românismului 
sunt nişte aşezări modeste şi  cuminţi, cu o existenţă 
proprie dăinuirii fireşti şi tocmai de aceea cu o 
predispoziţie anume către învederarea unui trecut la care 
ne raportăm în permanenţă. Cel mai neînsemnat, în 
aparenţă, şi mai abandonat colţ al lumii satelor noastre, 
ajuns aşa nu întotdeauna din cauza oamenilor care trăiesc 
pe acele locuri, a fost şi a rămas un punct unic pe o hartă a 
pământului şi a românităţii noastre. Vrednicia şi valoarea 
acelei aşezări rezidă în veşnicia sa, cruţată mereu cu 
sfinţenie şi cu abandonarea de sine, în păstrarea acelui dat 
fără de care trecutul ar fi ajuns o prezumpţie, oricând 
hazardantă şi deci tăgăduitoare. Aşadar, nu în funcţie de 
dimensiunile actuale şi nici de părelnica importanţă de 
moment se cuvine să încercăm a  restitui istoria aşezărilor 
umane care au existat vreodată sau care continuă încă a 
fiinţa între hotarele neamului nostru.

Conştienţi de toate aceste rânduieli, care nu sunt nişte 
deziderate aleatorii, ce ar  ţine numai de obârşiile lor, 
câţiva dintre fiii unei semeţe aşezări botoşănene au 
publicat  Monografia Comunei Viişoara (Botoşani, Editura 
Agata, 2011, 165 p.). Autorii ei sunt Daniel Ionel Hurmuz 
(coordonator), Gheorghe Epure, Maria Epure, Florin 
Bejenariu, Radu Epure, Vasile Midoschi şi Marius Mihai 
Condurache (colaboratori), adică oficialităti ale 
administraţiei locale şi profesori ai Şcolii Generale 
Viişoara. Prefaţându-şi demersul – unul de suflet, înainte 
de toate –, autorii acestei lucrări ne avertizează că 
“Monografia comunei Viişoara vine să împlinească o 
necesitate de mult resimţită […] de locuitorii acestor 
meleaguri”, oferindu-ne “câteva modeste contribuţii la 
cunoaşterea unor aspecte ale vieţii sociale, economice şi 
spirituale” ale comunităţii lor. Fiind vorba despre o 
întoarcere în memoria unui loc distinct pentru ei, cu 
gândul de a reînnoda trecutul  de prezent, autorii şi-au 
propus înainte de toate să omagieze generaţiile care s-au 
constituit,  prin secole, în liantul uman care a întreţinut 
“povestea” câtorva sate vechi, româneşti. Au procedat 
astfel pentru că ei, toţi, se consideră urmaşii acelora care, 
de la început şi până azi, s-au gândit să-şi scrie “istoria”. 
Mai înainte, adică în 1924 şi apoi în 1940, au mai  fost 
schiţate două încercări în acest sens, care, deşi plecau de la 
informaţii sumare şi disparate, lăsau a se înţelege o 
preocupare întru totul lăudabilă pentru reconstituirea 
veridică a  trecutului comunităţii lor. Cu modestie şi 
responsabilitate pentru adevărul informaţiilor utilizate, 
autorii acestei încercări ne informează că excursul lor a 
fost definitivat plecându-se de la unele documente 
oficiale, de la arhivele primăriei comunale şi cele ale 
şcolilor locale, completate cu informaţii de presă şi cu 
mărturii ale localnicilor. Conştienţi de limitele inerente ale 
unui asemenea excurs, autorii nu exclud posibilele 
incompletitudini, aşteptând informaţiile şi sugestiile 
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privitor ca la teatru

Cunoscut mai mult ca prozator, Gorki a lăsat şi o 
însemnată moştenire dramatică, dovedind încă de mic 
gust pentru improvizaţie şi un interes deosebit pentru 
teatrul de bâlci şi pentru circ. Autorul însuşi va 
mărturisi că: „Primul spectacol la care am nimenit în 
calitate de spectator m-a făcut să simt enorma forţă a 
teatrului”. Dacă ar fi să adăugăm că s-a angajat în 
adolescenţă ca figurant la teatrul de bâlci din Nijnii-
Novgorod, că peste câţiva ani a cântat într-un cor de 
operă la Kazan şi pus bazele unui teatru sătesc unde 
juca, regiza, îndeplinind şi calitatea de secretar al 
teatrului, atunci vor realiza cu uşurinţă cât de atras a 
fost scriitorul de viaţa fără odihnă a acestei arte. Mai 
târziu, tatonările din practica teatrală a anilor de 
tinereţe se transformă în nenumărate pagini de critică 
teatrală ce vor ieşi de sub condeiul său. Sunt de apreciat 
articolele în care Gorki punctează importanţa acordată 
publicului şi semnele de exclamare pe care le pune în 
dreptul noţinii de dramaturg. Dramaturgul are un rol 
major în forma pe care o dă creaţiei sale şi pentru că 
arta sa angajată nu se poate folosi de descrieri precum 
în roman, autorul dramatic trebuie să aibă grijă cum să-
şi creioneze cât mai exact personajele prin dialog. Tonul 
celui care redacta articolul Despre piese, apărut în 1933, 
este clar şi dogmatic: „Drama este cea mai grea formă a 
artei cuvântului, deoarece ea pătrunde mai mult decât 
un roman, o nuvelă sau o povestire în domeniul artei 
plastice. S-ar putea spune că romanul, ca şi 
cinematograful, redă omul în două dimensiuni, pe când 
drama cere trei dimensiuni”. Definitiv, în viziunea lui 
Gorki „drama trebuie să fie actuală, să aibă subiect, să 
fie plină de acţiune”. Nu trebuie omis faptul că a fost 
colaborator al teatrului Mic din Moscova şi, deopotrivă, 
al Teatrului de Artă condus de K. Stanislavski şi 
Nemirovici-Dancenko. Piese precum Micii burghezi, 
Azilul de noapte, dar şi dramatizări după proza sa au 
cunoscut premiera la Teatrul de Artă sub viziunea lui 
Stanislavski.

Discreditând simbolismul şi decadentismul, 
ridicându-se chiar şi împotriva unor reprezentaţii după 
textele lui Dostoievski (Demonii şi Fraţii Karamazov), 
Gorki a ipostaziat în opera sa ceea ce cunoscuse mai 
bine: realitatea societăţii ruseşti, pigmentată cu vădite 
accente naturaliste. Pentru aceasta nu a scăpat nici de 
opinii restrictive, nici de critică distructivă. Creaţia 
dramatică include titluri de rezonanţă: Micii burghezi 
(1901), Azilul de noapte (1902), Vilegiaturiştii (1904), 
Barbarii (1905), Copiii Soarelui (1905), Duşmanii (1906), 
Vassa Jeleznova (1910, 1935 – a doua vaariantă), Bătrânul 
(1915). Nici scenariul de film nu a ocolit inspiraţia 
gorkiană. Vom aminti titluri precum Stepan Razin 
(1921), Viaţa unui evreu (1922), Propagandistul (1926), 
Spre fund (1926) făcut după Azilul de noapte, Criminalii 
(1932). Aria tematică este extrem de extinsă, autorul 
adunând între coperţile cărţilor lui portrete de oameni 
simpli, de vagabonzi sau de nobili, de păcătoşi sau de 
mântuiţi, de împătimiţi sau de ignoranţi, aflându-se 
fără preget în căutarea esenţei lumii şi a individului de 
la începutul secolului XX.

Premiera spectacolului Azilul de noapte de pe 18 
decembrie 1902 e un succes rar întâlnit până atunci pe 
scenele ruseşti. De la această dată, montarea s-a regăsit 
de 61 de ori pe afişele stagiunii de la Teatrul de Artă. 
Fiind cel mai cunoscut text al lui Gorki, a făcut 
înconjurul teatrelor lumii şi a fost ecranizat în variantă 
asiatică de Akira Kurosawa (1957) şi în variantă 
occidentală de Jean Renoir (1936). Azilul de noapte e un 
loc închis, cu oameni care s-au exilat aici din proprie 
voinţă pentru totdeauna. Unii îşi dau seama, alţii nu; 
unii se luptă pentru a găsi ieşirea, alţii acceptă situaţia 
cu bună ştiinţă. Gorki se uită ca într-un insectar la 
personajele sale, le urmăreşte individualitatea, le 
sesizează şi le accentuează trăsăturile în detaliu. Pe 
parcursul celor patru acte, spaţiul întunecat al azilului 
de noapte e descris ca o insulă cu oameni care au eşuat 
şi unde, datorită faptului că respiră, lasă impresia că 
trăiesc. Scena, aşa cum este ea arătată de autor, 
prefigurează haosul din camera ce apare în piesa 
Îngrijitorul (Harold Pinter). Aceeaşi atmosferă fetidă, 
aceeaşi dezordine şi celeaşi culori terne lasă semne nu 
doar fizic, ci şi asupra existenţei locuitorilor acestui colţ 
de lume. Aici trăiesc, unii lângă alţii, contopindu-şi 
ceasurile într-o mare de rătăcire morală, vagabonzi, 
nobili decăzuţi, hoţi, beţivi, femei şi bărbaţi. Traiul lor e 
josnic, plăcerea şi răzbunarea cea mai bună pentru ei 
este bătaia, păcatul nu poate fi distins de fata cea bună 
şi nici binele de rău. Astfel că, singura scăpare care se 
poate întrevedea în ceaţa deasă e doar în moarte. Ca la 

absurdişti, şi Azilul de noapte se prezintă drept un 
univers părăsit de Dumnezeu, unde individul are totală 
libertate. În cazul în care numele lui Dumnezeu mai 
este amintit, el apare în vorbele şi gesturile habotnice 
ale schimonositului Costâliov. Întinat, elementul divin 
nu poate răzbate în infernul ignoranţei. Strigătele ce se 
mai ridică din când în când rămân fără răspuns. Sau 
mai degrabă fără un răspuns serios pentru că reacţiei 
lui Cleşci - „Care-i adevărul? Unde-i adevărul? (...) 
Lasă-mă să-mi trag sufletul! Cu ce-s eu vinovat?... 
Pentru ce mi se cuvine adevărul ăsta?” – îi urmează 
replici lipsite de substanţă: „Ia te uită cum a răbufnit”, 
„Straşnic i-a mai dat drumul! Ai fi zis că-i la teatru...” 
(Bubnov), „Parcă s-a scrântit” (Nataşa). 

În veşnicia mohorâtă, în care pentru cei mai mulţi 
aşteptarea este unica stare cotidiană, fenomenul cel mai 
trist, cel mai neliniştitor este estomparea identităţii. Cu 
excepţia proprietarilor, celelalte personaje sunt lipsite 
de acte oficiale. A cere actele şi de a ascunde că ele 
lipsesc cu desăvârşire a devenit un joc între locuitorii 
azilului. Cei mai mulţi nu posedă aşa ceva şi drept 
urmare, nu doar că sunt ca şi inexistenţi, cum se 
autoconsideră, ci au drepturi absolute - pot fura, pot 
bea pe datorie, se pot umili la nesfârşit. Mai grav este 
ştergerea identităţii interioare, când personajul nu-şi 
mai aminteşe cine este şi când memoria lui e făcută din 
frânturi ce nu au între ele coerenţă. Baronul, după cum 
l-au numit şi celelalte personaje, după cum el singur îşi 
spune şi cum e precizat în lista ce precede textul, 
aşadar, Baronul este poate cel mai evident exemplu. 
Cum peste câteva zeci de ani, Aston, din Îngrijitorul, va 
reconstiui un trecut ambiguu despre care lectorul nici 
nu poate fi sigur că-i aparţine, la fel personajul gorkian, 

nu cu nostalgie, ci doar ca o constatare afirmă despre 
sine: „Ştii, de când mă ţin minte... ditotdeauna, creierul 
mi-e învăluit într-o ceaţă. Nicioadată n-am înţeles nimic 
(...) Mi se pare că toată viaţa n-am făcut nimic altceva 
decât să-mi schimb hainele... dar pentru ce? Nu pricep”. 
Aceast imposibilitate de a înţelege existenţa şi propria 
persoană nu-l îngrijorează pe Baron; într-un fel i se pare 
chiar normal. Cei treizeci şi trei de ani pe care i-a trăit 
aparţin parcă unor persoane diferite, care nu-şi găsesc 
liant între ele. La rândul ei, Nastia nu are un trecut. 
Tulburată, ea încearcă să-şi construiască o poveste a 
vieţii, aşa cum i-ar fi plăcut să trăiească. Dar artificiul 
nu face decât să stârnească hazul obraznic şi 
desconsiderarea celor din jur. Închipuirile ei denotă un 
psihic labil, în spatele căruia se află o persoană 
sfărâmată. Nastiei i se pare că se salvează în lacrimi sau 
în lecturi de cea mai slabă calitate.  Alături de ce doi 
eroi deja amintiţi apar actorul lipsit de spectatori, fostul 
lăcătuş Cleşci care nu mai are pentru cine şi din ce să 
muncească, Bubnov, fostul şepcar, al cărui trecut ce 
stătea însemnat în culoarea galbenă de pe braţele sale, 
s-a şters – mâinile lui fiind cum, doar murdare. De fapt, 
pierderea identităţii – pierdere care nu se soldează cu o 
criză, ci cu obişnuinţa de a nu avea sens ca individ – 
implică anihilarea timpului. Trăind la întâmplare, fără 
speranţă, parcă în afara fiinţei lor, cei din azilul de 
noapte nu-şi mai măsoară anii, iar istoria din afara 
zidurilor le este indiferentă. Claustraţi şi scoşi în afara 
societăţii, ei ajung să nu mai aibă reacţii nici în faţa 
actelor violente, nici chiar în faţa morţii. Cu o ironie 
subtilă, Gorki sesizează alienarea umanităţii în ultima 
scenă când în faţa leşului actorului singura replică este 
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Maxim Gorki şi întrupările 
realism-naturalismului 

cea a lui Satin: „Eh, ne-a stricat tot cheful... tâmpitul!”
În lumea anarhică şi dezumanizată a Azilului de 

noapte singurul chip luminos pare să fie cel al lui Luca. 
Dar cum echivocul planează asupra destinelor unor 
personaje şi asupra unor acţiuni, ajungem să îmţelegem 
că bătrânul Luca îmbină în el adevărul şi minciuna, 
licăriri şi taine. El nu e neapărat purtător al blândeţii, ci, 
aşa cum îl vede şi Pepel, e un scamator. El ştie că unii 
oameni au nevoie de minciună pentru a trăi sau pentru 
a muri, e un bun cunoscător al valenţelor cuvântului şi 
în consecinţă, prin vorbe reuşeşte să acţioneze. El este, 
oricum, singurul care are capacitatea de a intra şi de a 
ieşi din spaţiul închis al azilului. Venit de nicăieri, 
dispărut fără urmă, lipsit de identitate, dar construit 
din pildele pe care le spune, Luca e hărăzit a înţelege 
omul şi existenţa pământească. Ştie să se ferească de ce 
e rău, încearcă să-i convingă şi pe alţii să nu mai 
greşească şi să aleagă un drum drept. Realitatea îl 
contrazice, iar cuvintele sale se dovedesc a fi la sfârşit 
uitate.

Dar nu doar azilul de noapte este un spaţiu strâmt, 
al existenţelor irosite. Nici conacul Protasovilor din 
Copiii soarelui nu oferă o perspectivă mai bună, cu 
toate că întâlnim în această piesă clase sociale diferite şi 
un peisaj vast. Din nefericire, moşieri precum Pavel 
Protasov şi familia lui oricât ar încerca să-i facă pe cei 
simpli să priceapă profunzimile vieţii, valorile umane 
adevărate, nu obţin credibilitate. Sunt mai degrabă 
consideraţi de ţărani şi de servitori o specie pe cale de 
dispariţie. Cuvintele lui Pavel sunt aprinse, însă se 
lovesc de privirile piezişe ale celor din preajma lui. 
„Dar noi, noi oamenii, suntem copiii soarelui, copiii 
izvorului luminos al vieţii, noi ne-am născut din soare 
şi vom învinge spaima întunecată a morţii! Noi suntem 
copiii soarelui! El arde în sângele nostru, el dă naştere 
acelor gânduri îndrăzneţe, înflăcărate, ce luminează 
bezna nedumeririlor noastre, el este un ocean de 
energie, de frumuseţe şi de bucurie, care ne îmbată 
sufletul” – în afară de lirism replica sa nu prinde 
rădăcini mai adânci în conştiinţa publică. La o vârstă 
mai înaintată, Luca (din Azilul de noapte) gândea la fel, 
dar se exprima cu mai multă cumpătare. Amintind de 
atmosfera cehoviană, casa cea veche găzduieşte şi ea o 
dădacă bătrână (replica feminină a lui Firs), boieri care-
şi pierd vremea cu iluzii, cum fac Gaev şi Ranevskaia. 
În locul lui Lopahin îl întâlnim aici pe întreprinzătorul 
Nazar Andreevici, al cărui unic scop este siguranţa 
financiară şi obţinerea profitului pe orice cale. Extincţia 
vechilor moşieri se face, din nou, la nivel identitar. 
Conacul devine ţinta unei revolte a muncitorilor, 
moment în care viaţa familiei este pusă în pericol; în 
cele din urmă Liza, sora lui Pavel Protasov, 
înnebuneşte, ea reprezentând astfel unul dintre copiii 
căzuţi în faţa idealului unei vieţi solare şi stingerea 
generaţiei nobiliare.

Continuând parcă drumul deschis în Copiii 
soarelui, Duşmanii, piesă terminată şi publicată în 1906 
şi a cărei prezenţă pe scenă e interzisă în 1907, este un 
text cu reală tentă agitatorie şi care astăzi nu ar mai 
avea şanse, probabil, decât mânuită de o minte 
regizorală abilă şi dornică de a privi această operă cu 
detaşare. Până la momentele finale, disputa ideilor 
dintre clase este echilibrată. Direcţia socialistă este însă 
clară în ultima parte a dramei. Amintind puţin de 
Demonii dostoievskieni, acelaşi mesaj pare că transpare 
aici: trecutul e îngropat de propiile fantome, iar oamenii 
revoltaţi se avântă fiind la rându-le victime ale 
propiilor lozinci. Textul mai pune în discuţie 
deprecierea termenului „crimă”. Aşa cum o afirmă cu 
amărăciune şi Levşin, crima e generalizată, e colectivă 
şi a ajuns lipsită de sens. După tehnica des utilizată de 
Gorki, Levşin cugetă în cuvinte cu valoare axiomatică, 
în cuvinte care se individualizează din text: „Pe toţi îi 
ucidem, drăguţă! Pe unii cu gloanţe, pe alţii cu vorbe, 
pe toţi îi omorâm cu faptele noastre. Îi gonim pe 
oameni de pe lume în pământ, fără să ne dăm seama de 
asta şi fără s-o simţim... Şi abia atunci când am aruncat 
un om în braţele morţii, ne dăm seama puţintel de vina 
noastră faţă de el”.

De fapt, tema distrugerii (a autodistrugerii) vechilor 
rânduieli şi a oamenilor care aparţin unor ani 
îndepărtaţi traversează opera de la un capăt la altul, 
cum e şi firesc dacă ne raportăm la orientările politice 
ale scriitorului. Fiecare text oferă însă o perspectivă 
diferită asupra acestui subiect. Micii burghezi, de pildă, 
arată cum are loc efectul imploziv în societatea 
condamnată de proletariat. O familie de condiţie medie 
ajunge să se destrame din pricina membrilor care o 
alcătuiesc: copiii îi urăsc pe părinţi şi urăsc principiile 
acestora, iar părinţii nu consideră altceva valabil decât 
propriile vederi. Dorinţa de a anula ceea ce celălalt 
preţuieşte e mai presus de orice şi sfârşeşte prin a-i 
uimi chiar şi pe cei mai simpli, pe acele personaje de 
plan secund care asistă la drama Bessemonovilor. 

(continuare în pagina 23)
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ut pictura poesis

Horia Damian: 1922-2012

A murit la Paris, luni 14 mai 2012, un mare pictor şi 
sculptor român, Horia Damian. Stă acum “alături” de 
Constantin Brâncuşi, Paul Neagu, George Apostu în 
ţărîna Franţei, fiind unul dintre cei mai (re)cunoscuţi 
artişti români peste hotare.

Horia Damian s-a născut la Bucureşti în 1922. A 
urmat cursurile Liceului Sfântul Sava, perioadă în care 
începe să picteze.Se înscrie la Şcoala de Arhitectură pe 
care o părăseşte peste cîteva luni pentru a urma 
Facultatea de Drept.

Participă în acea perioadă la Salonul Oficial unde 
obţine un prim premiu pentru desen. La un an este 
remarcat de colecţionarul Zambaccian, prin două lucrări 
expuse la Salonul Oficial de Primăvară. Anul 1942 îi 
aduce primul succes la Ateneul Român, unde deschide 
prima expoziţie personală. Vinde toate lucrările în ziua 
vernisajului. Damian devine un pictor cunoscut şi căutat. 

Participă în acelaşi an la 
Bienala de la Veneţia în 
cadrul Pavilionului României 
în plin război, acţiune 
marcată de mari dificultăţi 
organizatorice.

Anul plastic 1942 reţine 
două mari comentarii despre 
tînărul de atunci debutant 
Horia Damian. Primul 
comentariu îl face criticul de 
artă Petru Comernescu cu 
ocazia unei expoziţii de 
peisaje din Ucraina şi 
Basarabia, expoziţie de grup 
la care participau Rodica 
Maniu, Adam Bălţatu şi 
Horia Damian – despre care 
criticul remarca că avea în 
faţă un pictor debutant 
valoros “chiar dacă pînzele 
sale sînt ameninţate de 
oarecare superficialitate”!. 
Lucia Dan Bălăcescu s-a 
exprimat favorabil despre 
lucrările expuse de Horia 
Damian la Ateneul Român 
socotind personala artistului 
un mare eveniment, pentru 
că artistul, “deocamdată, 
mănîncă din farfuria lui”.

Artistul român participă 
la Salonul Oficial al 
Transnistriei deschis la 13 
septembrie 1942 în sălile Academiei de Arte Frumoase 
din Odesa alături de artişti români, ruşi şi ucrainieni, 
dintre artiştii români decedaţi au figurat în expoziţie 
C.D. Stahi, Ştefan Dimitrescu şi Ion Theodorescu-Sion. În 
34 de zile, acest salon Oficial din Transnistria avusese 
18.540 de vizitatori. Cifra apare într-un document militar 
al maiorului Alexandru Enescu, şeful secţiei de 
propagandă militară din oraş, ajuns la direcţia artelor la 
12 noiembrie 1942. Chiar în acel moment se declanşau 
sîngeroasele bătălii de la Cotul Donului! 

Artistul obţine în 1946 Premiul “Anastasie Simu” care 
îi asigură o bursă de studii la Paris. Ajuns la Paris Horia 
Damian urmează câteva luni cursurile de pictură în 
atelierului pictorului Andre Lhote. În 1948 îl cunoaşte pe 
Fernand Leger şi se înscrie la şcoala sa. Lecţiile primite 
avînd o mare importanţă în definirea sa ca artist.

În 1949 îl cunoaşte pe Brâncuşi în atelierul acestuia 
din Impasse Ronsin.  “Întîlnirea cu Brâncuşi a avut un 

impact uriaş asupra artistului...” scrie Mihai Plămădeală 
(“Intoarcerea acasă”, Horia Damian”, Observator 
Cultural 1-7 octombrie 2009): “Opera lui Damian poate fi 
periodizată astfel: anii '50-'70 constelaţii şi galaxii, anii 
'70-'90 marile proiecte vizionare, anii 2000 reiau perioada 
realului.” 

Salvador Dali a spus despre Horia Damian 
următoarele cuvinte: “ Este cel mai genial dintre 
sculptori, dar şi cel mai subtil: astfel se explică 
recunoaşterea sa cu paşi mărunţi”. 

În 1952 realizează la solicitarea lui Fernand Leger  
şaptesprezece vitralii pentru biserica din Audincourt şi 
expune la Galeriile Arnaud, împreună cu Andre Enard, 
Ellsvorth Kelly, Nicolas Ionesco, Carles Maussion şi alţii. 
Prietenia ce-l leagă de Yves Klein îi facilitează 
posibilitatea de a expune peste ocean, în Statele Unite. 
Din 1959 lucrează pînze de dimensiuni mari, folosind în 
premieră poliesterul.  Din 1965 a deschis la Galeriile 
Stadler seria de “Piramide”, structuri simple, cu 
suprafeţe netede, în culori sobre: roşu, alb, albastru şi 
auriu. A urmat apoi ciclul “construcţiilor” sale 
tridimensionale (“Tronul”, 1969) iar în 1970 a început cu 
“Marelele Paralelipiped Înstelat” seria unor proiecte 
vizionare – “galaxii”. 

Obţine la Bienala de la Saö Paolo, premiul 
Comunica??o (1973), iar în anul următor Salvador Dali îi 
propune să construiască intrarea monumentală în 
THEATRO MUSEO de FIGUERES. Artistul realizează 
macheta şi face mai multe călătorii în Spania pentru a 
supraveghea lucrările. În acelaşi an realizează “Calea 
Lactee”, o instalaţie de 125,5 metri lungime, acoperită cu 
120.000 sfere albastre, la Aachen... 

Directorul muzeului Guggenheim din New York, 
Thomas Messer îi propune să realizeze instalaţia 
“Colina” pentru acelaşi muzeu, care se materializează în 
1976. “Proiectul San Francisco” care includea 21 de guaşe 
reprezentînd momentele zile şi două pînze mari cu 
monumentul la prînz şi la miezul nopţii este expus la 
Pompidou în 1980, expoziţia călătorit la Bank of America 
din San Francisco. 

În septembrie 2009 s-a deschis la Bucureşti, la Muzeul 
Naţional de Artă Contemporană, expoziţia “Horia 
Damian” care a cuprins lucrări din toate etapele de 
creaţie ale artistului, sculpturi, picturi (tehnici mixte), 
instalaţii, lucrări recente, prezentate în premieră 

publicului bucureştean. Au 
fost expuse seriile “Eva 
dormind”, “Lancelot”, 
“Filosoful”, “Cer înstelat”, 
“Miracolul”, “Cetatea 
ideală”. În paralel, o 
expoziţie de la Centrul 
Cultural “Palatele 
Brîncoveneşti” a reunit 50 de 
picturi şi 200 de desene din 
colecţiile şi muzeele 
româneşti, aparţinînd 
perioadei timpurii. 

Secolul XX poate fi 
mîndru că a dat sculpturii 
mondiale nume româneşti – 
Brâncuşi, Paul Neagu, 
George Apostu, Horia 
Damian, a făcut să 
progreseze această artă 
conform cu natura ei 
specifică şi...a creat forme 
inedite şi un vocabular 
plastic pe de-a-întregu 
reînoit. Dar în acelaşi timp, a 
forţat natura specifică a 
sculpturii şi a antrenat-o, 
împotriva înseşi regulilor şi 
materialelor ei, în sferele celei 
mai libere expresii, făcînd-o 
să spună lucrurile cele mai 
profunde, esenţiale, cele mai 
în măsură să mişte omul, să 

cînte încă odată marele teme ale poemului universal, 
miturile prin care omul pătrunde tainele naturii şi 
înţelege sfînta legătură care-l uneşte cu natura.

Arta lui Horia Damian nu s-a despărţit de realitate, 
dimpotrivă- ea a CONSACRAT-O.  Opera lui Horia 
Damian este o iniţiere în mister.

În România moartea mareului artist a trecut 
neobservată, nu am auzit ca vreo televiziune să fi spus 
ceva despre această dispariţie. Cine îi va moşteni opera, 
România sau Franţa?

Camilian Demetrescu 1924-2012

A trecut la cele veşnice în locuinţa sa din Gallese, nu 
departe de Viterbo, pictorul, sculptorul, profesorul de 
istoria artei, Camilian Demetrescu. A fost înmormîntat în 
ziua de 8 mai în Gallese, localitate de care a fost legat, 
unde a restaurat o biserică romanică din secolului XII. 

Consiliului primăriei Romei a ţinut un moment de 
reculegere iar Gianni Alemanno a transmis familiei un 
emoţionant mesaj de condoleanţe. 

Paul Constantin Demetrescu s-a născut la Buşteni în 
1924. Pierzîndu-şi tatăl, care a murit la 36 de ani, a luat 
numele acestuia, Camilian. A studiat medicina, filosofia 
şi artele frumoase la Bucureşti. În 1966 îi apare cartea 
“Culoare, suflet şi retină”, studiu de referinţă multor 
generaţii de artişti plastici români. Este decorat cu 
“Ordinul Meritul Cultural” pe care l-a refuzat. Cere azil 
politic în Italia şi părăseşte România în 1969 pentru a 
putea practica în libertate arta abstractă, căreia i s-a 
dedicat în prima sa perioadă de creaţie. A descoperit o 
lume nouă de gînditori şi cărţi interzise în patrie de 
regimul comunist. 

Aici îl cunoaşte pe scriitorul Vintilă Horia de a cărui 
amiciţie se bucură, influenţînd profund conştiinţa şi 
formarea artistică. Călătoreşte prin Europa romanică cu 
caietul de schiţe în mînă, pentru a se “alfabetiza” ( aşa 
cum mărturiseşte artistul) cu limbajul simbolurilor.

Cu ocazia unei expoziţii la Paris în 1979 se întîlneşte 
cu Mircea Eliade. Arta şi viaţa sa suferă o schimbare.  
Abandonează abstractul şi se dedică artei inspirate din 
sacru. Lucrările sale, pictura, sculptură, tapiserie, 
goblenuri vor începe să aibă un caracter religios. Artistul 
pune bază unei noi estetici. Aceea a reîntoarcerii la 
simbol. Ţine conferinţe şi publică cîteva volume, 
organizează numeroase expoziţii în Italia şi în lume, 

primind numeroase premii. 
Dumnezeu se manifestă în realitatea Morţii. Tabloul 

“Mors janua vitae” (moartea, poarta vieţii) reprezintă 
moartea ca pe un principiu al marii iniţieri care impiedică 
distrugerea spirituală şi conduce la adevărata viaţă. 

Moartea nu îşi pierde sensul atîta timp cît există 
cultul morţii. În toate semnul cristic al învierii în trup şi 
suflet urmează fidel corabia bisericii cu catargul în formă 
de cruce. L-am cunoscut pe artist în 1990 la Bucureşti în 
vîltoarea “schimbărilor” din breasla artiştilor plastici 
români. Mi l-aş fi dorit prieten, confesor în ale artei şi 
vieţii. Ne-a părăsit a doua oară în numele libertăţii şi al 
adevărului de el ştiut. De două ori pentru libertate şi 
adevăr, valori pe care le-a urmărit în intreaga sa viaţă, 
odată cu aducerea lui Dumnezeu în arta şi existenţa sa. 

Preotul Cornel Cadar în “Viaţa Diacezei ieşene” 
relatează: “La o expoziţie intitulată “Hierofanii între 
speranţă şi nihilism” un tînăr l-a întrebat pe pictor: 
“Maestre, pe care cale trebuie să apucăm?”. Camilian 
Demetrescu a răspuns: “Voi cei din generaţia voastră, vă 
aflaţi astăzi, după apusul ideologiilor, la o răscruce cu 
numai două direcţii: într-o parte, bulevardul larg, 
autostrada care duce la nihilism, la cultura lui “nu”, într-
alta, cărarea culturii spirituale a lui “da”, care conduce la 
Dumnezeu.  Trebuie să alegeţi. Înţeleg că e greu. 
Autostrada este rapidă, captivantă, dar nu duce nicăieri, 
sfîrşeşte în balta dezamăgirii. Cărarea, în schimb, este 
îngustă dar merge mai departe. Cei mai mulţi, probabil, 
vor alege autostrada.  Dar voi, voi ce alegeţi?”. 
Camilian Demetrescu iradia o carismă interbelică, era 
accesibil, angajat în actualitate, tonic, rafinat, ironic, era 
“un om alături de care este o fericire să trăieşti”- 
mărturisea soţia sa, doamna Mihaela Demetrescu.  
Artistul şi-a dăltuit singur piatra sa funerară, şi-a pregătit 
cu mîinile sale locul de veşnică odihnire.  Maestrul de la 
Gallese şi-a transformat viaţa în operă de artă.

Iunie 2012

In memoriam Horia Damian 
şi Camilian Demetrescu

Traian MOCANU
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Dinamism, volumetrii, îndrăzneala cromatică …
Aşadar cele două expozante aduc în faţa publicului 

puncte de vedere diferite, dar la fel de inedite ca demers 
artistic. Cerebralitatea ornamentelor diafane pe care o 
etalează Simona Elena Amitroaie este contrabalansată de 
texturile bogate ale Ecaterinei Mărghidan, iar rezultatul 
convinge, încă odată, de infinitul potenţial expresiv al 
abordărilor decorative. 
 

Spirale - Ana-Maria Raţă pe simezele 
Galeriei de Artă Ion Neagoe

 

Teodor HAŞEGAN
 

În spiritul tinereţii creatoare, cu o vădită implicare în 
domeniul artelor decorative este şi expoziţia Spirale, de 
la galeria patronată de Casa Corpului Didactic Spiru 
Haret din Iaşi, semnată de artista – profesor Ana – Maria 
Raţă, de la Liceul Mihai Eminescu.

Ana – Maria Raţă expune sub titlul aparent comod 
Spirale, dar asociază metafore substanţiale şi marchează 
o reală sinteză stilistică. Astfel, creaţia pictural – 
decorativă a tinerei artiste ne incită să reflectăm la 
fuziunea tehnicilor şi concepţiilor artistice contemporane. 
De asemenea, pornind de pe o solidă platformă 
profesionistă, Ana – Maria Raţă demonstrează atât 
capacitatea de studiu al elementelor din natură, cât şi 
interpretarea lor în virtutea unor afinităţi şi meditaţii 
lăuntrice (Zbor tainic, Cal albastru, Spirala I). La fel, 
interferenţa artelor vizuale cu poezia şi filosofia este 
elocventă în demersul de certă complexitate al creatoarei 
din domeniul artelor vizuale (Structuri onirice, Scorbura, 
Vioara).

Pasionată de interpretările decorative, artista Ana – 
Maria Raţă aduce în plan dominant, din punct de vedere 
cromatic, semnificaţiile roşului, dar gama e policromă şi 
se transformă în virtutea abordărilor tematice şi 
structurale. Astfel, decorativul îl regăsim în sensibilitatea 
picturală cu detalii minuţioase, în forţa cu conotaţii 
grafice, în vigoarea sculpturală sau în efecte de vitraliu 
(Biju, Structuri mentale). În toate aceste cazuri pata 
cromatică şi formele decorative sunt, prin încărcarea lor 
cu sensibilitate artistică şi metamorfozarea lor în 
simboluri, legate nu numai de ştiinţa cromaticii ci şi de o 
filosofare existenţialistă, sunt marcate de traficul cotidian, 
de problematica socială, de convulsiile vieţii. Toate aceste 
reflectându-se în evidente tensiuni dramatice sau 
sentimente de resemnare ori seninătate care sunt degajate 
de lucrările ei (Trafic, Structuri cotidiene).

Spiralele Anei – Maria Raţă, denotă o conturare 
evidentă a unei personalităţi creatoare, care este axată, cel 
puţin momentan, pe o creaţie pictural - decorativă care 
ne incită să reflectăm la interfuziunea artelor, în virtutea 
teoriei unitate prin diversitate, şi asistăm, prin concepţia 
artistică a artistei, la o confluenţă, voită şi chiar studiată, 
între tradiţie şi inovaţie. În acest sens poate fi remarcată 
şi încadrarea lucrărilor într-o formulă non-convenţională, 
fantezist – decorativă, la fel picturalitatea care se revarsă 
spontan la nivelul ramelor sau al ancadramentelor 
special concepute (Spirala II, Spirala III, Spirala IV).

Se evidenţiază, în Spiralele Anei – Maria Raţă, ca şi în 
cazul multor artişti contemporani, voinţa de a imprima 
un caracter universal creaţiei lor plastice, alături de un 
spirit al tradiţiilor definitorii ale artei româneşti. O astfel 
de creaţie artistico - vizuală realizează impresia de forţă 
şi spiritualitate profundă. De asemenea, tendinţa, mereu 
tânără, spre unicitatea artistică ca expresie a unei bogăţii 
incomensurabile a inspiraţiei şi talentului creatorilor de 
frumos, capabil să ne reprezinte cu cinste oricând şi 
oriunde în lume.

Departe de a fi o manifestare de vacanţă, relaxantă şi 
comodă intelectual, expoziţia de la Galeriile de Artă Ion 
Neagoe demonstrează vitalitate, rafinament şi se înscrie 
relevant în circuitul valorilor artistice de factură 
decorativă din cadrul proiectelor culturale naţionale şi 
internaţionale ale centrului nostru cultural; dar care, din 
păcate, datorită unor colegi de breaslă (,,artişti – 
lucrători”) şi a mentalului aferent, evoluţia artelor 
decorative la Iaşi a avut, mai are şi va mai avea 
impedimente majore pe plan local.    

Ecaterina Mărghidan şi Simona Elena 
Amitroaie la Galeriile de Artă ,,N. Tonitza”
 

 Miruna HAŞEGAN

Fără îndoială, există prejudecăţi în lumea artistică în 
legătură cu termenul de ,,decorativ”, căruia îi sunt 
atribuite conotaţii peiorative. Atitudinea este complet 
lipsită de substanţă şi depăşită de fenomenul plastic 
actual, în care decorativul şi-a depăşit demult limitele 
aplicativ – artizanale, vizând mai ales impactul vizual 
prin noi forme de expresivitate.

În acest sens apar edificatoare şi lucrările a două 
tinere artiste, Ecaterina Mărghidan şi Simona Elena 
Amitroaie, prietene în viaţa reală şi într-o la fel de reuşită 
armonie şi pe simeze. Ele au în comun cariera didactică 
precum şi pregătirea universitară în domeniul artelor 
decorative, Ecaterina Mărghidan fiind absolventă de Arte 
textile iar Simona Elena Amitroaie de Artă murală. 
Dincolo de aceste aspecte, lucrările lor se completează 
reciproc, păstrând însă identitatea artistică a autoarelor.

Simona Elena Amitroaie, cadru didactic la Liceul de 
Artă, îşi marchează, cu acest prilej, debutul expoziţional, 
fiind la prima ieşire de anvergură în faţa publicului. 
Universul său semantic este compus din forme 

alambicate ca o broderie (,,Arabesc”) suprapuse în tonuri 
delicate, formând, paradoxal, compoziţii omogene 
structurate ca tripticuri. Chiar dacă uneori sursa de 
inspiraţie o constituie geometrii mai rigide, preluate din 
arta vitraliului, impresia finală este tot diafană, lipsită de 
orice rigiditate supărătoare. Lucrările sunt caracterizate 
de o monumentalitate neagresivă, armonioasă prin 
asocierea dintre ornamentele interpretate liber în spirit 
contemporan şi atmosfera romantică de mare rafinament. 
Calm, delicateţe şi o senină introspecţie …

Ecaterina Mărghidan are o bogată activitate 
expoziţională şi este, totodată, pasionată de 
experimentele textile pe care le realizează în cadrul orelor 
de specialitate cu studenţii de la facultatea de arte. 
Remarcabil este faptul că ştie ce anume să preia din 
aceste experimente şi cum să valorizeze în mod unic 
demersurile plastice. Ea creează o serie de tablouri textile 
cu o ramă îmbrăcată în ţesături diverse, ca o amprentă 
personală, reprezentând jocuri de forme ce ies din 
parietal, până aproape de tridimensional. Tematica 
acvatică alternează cu simboluri solare, punctate de 
nuanţele vibrante de auriu patinat (,,Pendula”). Tentaţia 
unei materialităţi excesive este bine dominată iar formele 
uşor recognoscibile din viaţa cotidiană capătă noi 
expresivităţi cu nuanţe ironice (,,Bar”). Rigoarea realizării 
este pusă în slujba ideii compoziţionale, într-un spirit 
modern, ce configurează originalitatea artistei. 

Iunie 2012

EXPRESIVITĂŢI  DECORATIVE

Să sperăm că nu e absolut inoportun dacă voi începe 
cu o mărturisire: întotdeuna mi-a fost uşor să scriu 
despre artiştii care au ceva de spus şi o fac astfel încât 
sensurile să transpară cu simplitate. Lucrările abstracte, 
consumeriste, experimentele în marginea unei arte care 
crede despre sine că nu mai are sevă sunt prezentări de 
efect rapid, cu aer de curiozităţi într-un laborator de 
analiză, multe din ele având caracter efemer, pentru că 
modele sunt mereu în ipostaza de a depăşi ceea ce au în 
faţă. 

Expoziţia semnată de Iolanda Brandes, la galeriile 
Cafenelei Phoenix, nu se încadrează acestor tipare 
impuse de un secol ce speculează gustul maselor, şocul 
şi uitarea. Reţetă de taifas – aşa cum s-a intitulat întlânirea 
cu artista şi cu pânzele sale – aduce privitorului un strop 
de feminitate şi o explozie de culori. De la tablourile de 
dimensiuni mici, la cele de mărimi impresionante 
(Moldova, de exemplu) se ţese cu migală o poveste 
despre o lume nu aşa cum este, ci aşa cum o vede 
autoarea şi tocmai decodarea acestui „altfel de a privi” 
este frumoasa probă la care suntem provocaţi. Jocul pe 
care pictorul îl face cu uleiurile, nu e doar unul care 
vizează doar tabloul în sine, ci şi ceea ce înconjoară 
tabloul, pentru că – lucru important – acesta 
conştientizează lumea în care se află: uneori desenul 
îmbracă şi rama, alteori ceea ce înconjoară pânza e în 
perfectă armonie cu el. Tabloul nu mai e o operă de artă 
izolată, solipsită, un obiect cu un singur scop, acela 
decorativ, ci se integrează în mediu şi se transformă într-
un „personaj”. Mai mult, simţi cum acest personaj are un 
dialog inaudibil, dar de mare sensibilitate, cu artista, un 
dialog concretizat în culori calde, în linii curbe, în forme 
întortocheate, în figuri de detaliu care se lasă descoperite 
şi pentru care trebuie să ştii cum să te uiţi ca să găseşti 
toate „cheile” lăsate acolo spre a desface sensurile. 

Iolanda Brandes vorbeşte în maniera proprie despre 
o realitate imediată, despre dimineţile când se serveşte 
ceaiul, cu puţină lămâie şi zahăr brun, despre amiezile 

moi când obiectele din cameră par că plutesc, despre 
femei fără chip, toate cu o individualitate evidentă prin 
felul în care sunt surprinse în cadru, prin culorile în care 
sunt redate, prin compoziţia care, ca un decor, se 
conturează pe fundal. Totul o inspiră pe artistă şi totul e 
trecut prin filtrul afectiv: o pereche de cercei, o pălărie, 
un buchet de trandafiri, mai multe vase de lut sau 
partituri răvăşite pe un pian. Apoape că nu poţi scăpa 
necontaminat de această atmosferă. Principiul proporţiei 
de aur şi princiul contrastelor predomină aceste cadre în 
care se adună, aparent dezordonat, elemente 
ornamentale, forme ce pot primi semnificaţii diferite, dar 
care se reunifică armonios în întreg şi se relevă, o dată în 
plus, prin titlul care vine cu valoare simbolică şi 
sugestivă. Uneori e uimitor cât de direct vorbeşte cu 
privitorul Iolanda Brandes, cu o francheţe favorabilă, cu 
puţină melancolie. Tablourile sale nu doar că o 
imaginează aşa cum este ea, dar sunt mici poeme despre 
sine şi despre cum poate fi percepută viaţa. Ne-am 
bucurat pentru această prezenţă la Iaşi.

ut pictura poesis
O sensibilitate „încremenită” în tablouri 
la galeriile Cafenelei Phoenix

Ioana PETCU



ficţiunii postmoderne. În final, remarcăm o bibliografie 
selectivă a unui spirit asociativ şi disociativ, note cu 
trimiteri  exacte, sugestii şi invitaţii la lectură făcute de 
pe poziţia omului de ştiinţă.

*Anastasia Dumitru, Fascinaţia literaturii fantastice, 
Editura Universitară, Bucureşti, 2011

A rătăcit, sau, mai bine spus, a strălucit „meteoric” 
prin universul viselor lui de cele mai multe ori cu 
contururi de idealuri precise, într-o conjunctură 
vrăjmaşă, limitată de lumi anapoda, de lumi cu apucături 
de haite, pentru care el, copilul cu suflet de uriaş, nu mai 
avea decât o minimă doză de înţelegere şi acceptare.

Era un visător…şi visa atât de frumos! Deschidea 
porţi de aur către lumi de fantasme dragi, dorea să 
scrie un studiu, cu totul şi cu totul deosebit, bine 
documentat, despre Eminescu şi opera sa; avea deja în 
minte (poate în fişe şi în manuscrise) scrierea unui 
roman epistolar, denumit „Doamna T.”, un fel de odă 
„iubitei din vis”, urmare lecturilor sale… Dincolo de 
asemenea planuri oblomoviste, când îmi vorbea despre 
familia sa, despre „Codrinache”, Laura şi despre soţie, 
Livia, glasul său devenea murmur de frunziş în adierea 
blândă a vântului…

Era o împletire de vise îndrăzneţe, de chemări 
adresate lumii numai către dragoste, bucurie, iertare şi 
pace… Dar prea puţini sunt aceia care i-au cunoscut 
săgeţile otrăvite ale ironiei şi scârbei împotriva tuturor 
racilelor omeneşti, impostorilor şi prietenilor falşi.

Era credincios, intra în biserici cu pioşenie să 
participe la o „liturghie” cu cântece şi cuvinte de laudă 
închinate din inimă lui Dumnezeu.

Era darnic, prietenos şi, mai ales, sincer…
Era adeptul prieteniei totale, deşi viaţa şi 

cataclismele sociale, mai ales răutatea, ura, minciuna şi 
ticăloşia sub toate chipurile, îi anchilozaseră încă din 
copilărie, petrecută într-o familie modestă, multe 
încercări de a ara şi a semăna o ţarină genială.

Stăteam de vorbă cu Virgil aidoma cum aş fi stat la 
taclale de taină cu mine… Se străduia să fie cât mai 
sincer. Când mai minţea şi râdeam eu…recunoştea 
amuzându-ne amândoi.

Era tipul de romantic întârziat şi te făcea cu 
uşurinţă frate, dacă ştiai şi tu să te porţi ca un frate. Nu 
asculta de nimeni orbeşte şi nu suporta niciodată 
tendinţa de oprimare din partea oricui.

I s-a dat, într-o vreme de restrişte, de către nişte 
„şefi” sarcina să supravegheze un biet croitor, fost 
deţinut politic. A discutat cu el şi l-a acceptat ca 
partener „în gânduri şi simţiri”. Supravegheatul era un 
povestitor de mare farmec. Virgil l-a sfătuit să scrie o 
carte despre viaţa lui şi…apoi i-a publicat-o! A fost 
sancţionat pentru „atitudinea” lui, dar nimeni nu va 
putea gusta din fericirea oglindită în lacrimile lui 
Virgil, când relata acest fapt.

Virgil era unic în felul lui de a înţelege dragostea, 
prietenia, relaţiile dintre oameni şi, mai ales, fericirea 
de a sluji binele.

„Metamorfozele lui Hyperion” (1983), unul dintre 
gândurile sale închinate lui Eminescu, nu l-a mulţumit 
pe deplin, dar i-a însămânţat hotărârea de a scrie alte 
opere despre Eminescu. Păcat ar fi să nu amintim de 
alte lucrări care i-ar fi întregit personalitatea creatoare, 
dacă boala şi plecarea timpurie nu l-ar fi oprit din 
drum.

Menţionăm dintre scrierile sale:
„Cărţi şi idei” (Editura Junimea, Iaşi, 1972),
„Spaţii” (Editura Junimea, Iaşi, 1981),
„Eminescu despre sine” (1997).

A îngrijit, cu profesionalism, ediţii critice:
„Poezii” de Nicolae Labiş,
„Hanul Ancuţei” de Mihail Sadoveanu,
„Eminescu” de Tudor Vianu,
„Romanul lui Eminescu” de Cezar Petrescu.

Tânărul Virgil Cuţitaru, plecat din lumea satului, a 
fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. Acum 
trăieşte între prieteni, cititori, scriitori…prin opera sa.

8 CRONICA

Printr-o fericită întâmplare, pentru că întâmplările 
sunt cele mai sigure evenimente din viaţa noastră, am 
ajuns că cunosc localitatea Dumbrăveni.  Pe vremuri, o, 
cu ce viteză trece timpul!!!, poetul Ion Cozmei, profesor 
în această localitate exemplară, m-a invitat să petrecem 
împreună câteva zile acolo. Am venit, am stat şi am 
plecat, dar amintirea acestei localităţi am păstra-o. Nu 
ştiam că peste ani voi ajunge să cunosc şi oamenii de 
aici, să-i îndrăgesc, şi să-i preţuiesc, ba, cu modestie 
spun, să fiu şi cetăţean de onoare aici. Tot datorită unei 
întâmplări, şi tot datorită poetului Ion Cozmei, 
participând la zilele  Mihai Eminescu organizate la 
Suceava, am fost invitaţi la o întâlnire cu oamenii 
locului de la Dumbrăveni. Atunci, oamenii de aici mi-
au propus să revin pe aceste plaiuri. Am revenit. Ne-am 
împrietenit. Oameni adevăraţi şi iubitori de literatură, 
ei au făcut  în aşa fel ca această localitate să devină un 
adevărat germene de cultură spirituală şi morală în 
zonă. Faptele şi unele documente, puse în faţa 
privitorilor, cunoscători sau doar pasionaţi de acestea, 
de preotul Constantin Jaba, demonstrează, fără tăgadă, 
că Mihai Eminescu, s-a născut la 20 decembrie 1849 ( 
chestiune consemnată în documente chiar de poet, de cel 
puţin două ori), şi că s-a născut la Dumbrăveni şi nu la 
Botoşani. Faptul că a fost botezat la biserica Uspenia din 
Botoşani, la data de 15 ianuarie 1850, nu poate fi un 
argument că s-ar fi născut la această dată. După cum se 
ştie, oamenii îşi botezau, şi chiar îşi mai botează şi 
acuma, copiii, la cel puţin 3-4 săptămâni de la naştere, 
dacă nu chiar şi la mai mult. Eroarea făcută, dintr-o 
oarecare grabă, de criticul şi istoricul literar G. 
Călinescu a servit foarte bine celor din Botoşani. Acesta 
fiind şi oraş şi speculând faptul că Eminovici tatăl şi-a 
cumpărat,  după cum spun documentele, „prin 1849-
1850”,  jumătate dintr-o moşie la Ipoteşti, le-au dat 
posibilitatea notabilităţilor să impună şi să beneficieze 
de această şansă. Sunt multe, foarte multe argumente 
care atestă că Poetul s-a născut la Dumbrăveni, dar nu 
încercăm să deslegăm aceste taine aici. Dacă ţinem cont 
şi de faptul că primul bust ridicat în memoria poetului a 
fost dezvelit aici în 1902 putem să avem încă un 
argument pentru ceea ce susţin oamenii locului. Printre 
personalităţile care au participat la evenimentul de 
atunci s-au aflat: I.L. Caragiale, G. Coşbuc, Şt.O. Iosif, 
Cincinat Pavelescu, etc. Relatări despre acest eveniment 
au apărut în presa vremii de la Iaşi, Cernăuţi şi 
Suceava. Erau oare toţi contemporanii participanţi la 
acel eveniment atîta de creduli şi să se fi lăsat 
„manipulaţi” de cine ştie ce mişcări oculte sau de 
neadevăruri? Desigur că nu.

Dar localnicii din Dumbrăveni nu au avut forţa să 
lupte pentru aceste adevăruri şi, din multe şi varii 
motive, au fost înfrânţi. Dar realitatea din unele 
documente  cât, şi mai ales din mărturii, nu poate fi 
înfrântă niciodată oricât s-ar strădui unii  care nu vor să 
scape din mână pasărea cu ouă de aur deşi argumentele 
sunt tot mai multe în favoarea dumbrăvenilor. Am 
cunoscut oameni adevăraţi la Dumbrăveni, oameni care 
şi-au dedicat întreaga viaţă afirmării, în plan naţional şi 
internaţional, a acestor meleaguri. Scriitori 
fundamentali din literatura română, alătuiri de Mihai 
Eminescu, cum ar fi: Grigore Vieru, Nichita Stănescu 
sau Adrian Păunescu, au busturi aici sau sunt preţuiţi 
în mod cu totul special. În fiecare an, în decembrie şi în 
iunie, la Dumbrăveni se organizează ample manifestări  
dedicate culturii naţionale, cinstirii memoriei lui 
Eminescu, iar localnicii, cu mic cu mare, cu inima 
deschisă, participă la aceste clipe de nemurire, clipe cu 
care se înveşmântă. Am avut şansa de a participa 
împreună cu critici lierari şi scriitori importanţi la unele 
dintre aceste manifestări de la Dumbrăveni şi am 
cunoscut locul unde pentru prima dată a simţit iarba 
sub tălpi poetul Mihai Eminescu, şi am devenit ca de al 
locului, cu toate gândurile mele. Oamenii de aici mi-au 
acordat şansa să cunosc acest colţ de rai cu oameni 
minunaţi, loc parcă anume ales de Dumnezeu să se 
nască aici cel mai mare poet al neamului nostru: Mihai 
Eminescu. Sunt convins că aici a descoperit, făcând 
primii paşi prin iarba înrourată, cerul înstelat şi a văzut, 
în noianul de stele, Luceafărul, ce i-a fost călăuză prin 

timp şi peste timp.
La  Dumbrăveni lumina stelelor cade altcumva pe 

pământ decât în alt loc din lume, iar păsărelele şi-au 
găsit aici cuiburile unde să se adune şi să ciripească, 
îngânând un cântec în umbra paşilor marelui nostru 
poet.

Plai de legendă – Dumbrăveni – între Suceava şi 
Botoşani, este clipa de nemurire, unde s-a născut 
veşnicia poporului român, veşnicie numită Mihai 
Eminescu.

Anastasia Dumitru este autoarea multor studii, 
eseuri, cronici literare, foiletoane, recenzii, articole 
despre literatura românească, dar şi a unor interferenţe 
culturale, exprimate în studii de literatură comparată. 
Profesor doctor în Constanţa, cercetătoarea  este 
interesată deopotrivă de literatura consacrată, dar şi de 
literatura actuală, sub toate formele, până la scrierile 
elevilor. Deşi face incursiuni în multe culturi, preferă 
haiku-ul japonez, domeniul în care s-a evidenţiat atât ca 
poetă cât şi ca interpretă, organizatoare de cercuri 
literare, concursuri, festivaluri naţionale şi 
internaţionale, recitaluri, publicaţii în domeniu.

În volumul Fascinaţia literaturii fantastice, exegeta 
se opreşte asupra a numeroase definiri  ale 
fantasticului, a tipologiilor, făcând asocieri şi disocieri, 
paralelisme şi corespondenţe între diferitele teorii ale 
genului (Vasile Spiridon, în prefaţă). E un teren 
alunecos, încât fantasticul a fost definit de-a lungul 
anilor drept categorie mentală, modală, estetică, literară 
sau de gen. Dar, preocupările cercetătoarei nu s-au 
limitat la nivel teoretic ci, a urmărit fenomenul în 
discuţie în teza de doctorat intitulată Ipostaze ale 
fantasticului în proza lui Vasile Voiculescu, unde a 
analizat pertinent mai multe categorii de texte.

În eseurile cuprinse în volum, autoarea a prezentat 
stadiul cercetării fantasticului, s-a referit la raportul 
dintre teorie şi analiză, la un reper important în exegeza  
actuală, Gheorghe Glodeanu, care situează fantasticul 
“sub zodia lui Proteu”, la fenomenul antitetic prin care 
se defineşte fantasticul: spaţiul dintre, toposul liminal. 

Constatând că fantasticul depăşeşte orice graniţă,  
este dincolo de gen (Beyond Genre), Anastasia Dumitru 
îl descrie ca formă a imaginarului, cu funcţie 
transcendentală, atât concept estetic cât şi gen literar. 
Unii teoreticieni literari au considerat fantasticul doar o 
categorie estetică: Louis Vax, Marcel Brion, Marcel 
Schneider, Claude Roy, D. Scarborough, M.Summers, 
Tom Faivre, Ion Biberi, Adrian Marino.

După prezentarea, pe scurt, a reperelor importante 
ale fantasticului în literatura română (scriitori şi opere 
reprezentative), este amintit şi fantasticul care exprimă 
ieşirea din automatismele zilnice şi din “teroarea 
istoriei”, mai ales că semnificaţia metafizică rămâne 
forma cea mai înaltă de manifestare a fantasticului (Ion 
Biberi).

În literatura fantastică, autoarea a observat 
transfigurarea realului prin mit şi simbol, pe care a 
înţeles-o ca o atitudine spirituală a omului faţă de sine 
şi faţă de lume, literatură care ajunge  la împlinirea 
antropologică şi estetică majoră. Referindu-se la 
literatura română, Anastasia Dumitru este de părere că 
fantasticul ca formă a imaginarului a existat din cele 
mai vechi timpuri, cu funcţia lui transcendentală, dar în 
romantism a fost adus în discuţie ca o modalitate de a 
contesta principiile esteticii  clasice.

Traseul literaturii fantastice are câteva repere 
importante: M. Eminescu, I.L. Caragiale, Mircea Eliade 
sau V. Voiculescu. Un interes deosebit acordă 
arhetipului, ca prototip care generează imagini, 
simboluri, mituri, apoi interpreta face o disociere între 
fantasticul tradiţional şi fantasticul modern, un exces al 
psihologismului, văzut ca o literatură subversivă, 
având în centrul omul fără libertate şi imaginaţie.

În general, fantasticul caută să descopere originarul, 
realitatea primordială, transcendentul; 
postmodernitatea redescoperă mitul.

O secţiune a cărţii se referă la frontierele literaturii 
fantastice şi la un fantastic privit ca manifestare la 
nivelul motivelor şi topoilor, a suprarealismului şi a 
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Dumbrăveni, clipa de nemurire...

Anastasia Dumitru - Fascinaţia 
literaturii fantastice

George BĂDĂRĂU

Epitaf tardiv. 
Despre Virgil Cuţitaru – la un an 
de la trecerea la cele veşnice

Dumitru VACARU



Din sumarul numărului 24 (3485), 14 iunie 2012:  
Arhimandritul Mina Dobzeu: Mesaj pentru Basarabia  
Scrisoarea (a II-a) deschisă  Andrei Vartic la trei ani de 
când nu mai e  Locul de naştere: trenul spre Siberia  
Iarăşi despre taxe şi maxi-taxi…  Casa părintească 
deportată în Siberia  Actualitatea dinamică a lui 
Eminescu - Romanul lor abia începe…  Turnul 
dorului  Datoria până la capăt  Spiridon Vangheli - 
„Tainele” lui Gulliver din Ţara Piticilor  Măria Sa 
GUGUŢĂ

Săptămânalul cultural Literatura şi Arta (L&A), care 
apare la Chişinău (îndată va fi sexagenar - 2014), este 
o publicaţie de Limbă Română, a scriitorilor din 
Republica Moldova. Apărând cu regularitate sub 
îngrijirea poetului Nicolae Dabija, Membru de onoare 
al Academiei Române şi Cavaler al Ordinului “Steaua 
României“, redactor şef din 1986, reuşeşte să încânte 
total cititorul. Lectura numărului 24 (iunie a.c.) al 
L&A credem că este elocventă în acest sens. Rubrica 
”De la Est la Vest” este consacrată arhimandritului 
Mina Dobzeu (care are 92 de ani şi ”seamănă cu un 
sfânt”) de la mănăstirea episcopală din Huşi. 
Articolul, ieşit chiar de sub pana academicianului 
Dabija, vine cu numeroase detalii, nu tocmai 
cunoscute multora dintre noi: ”…Basarabeanul nostru 
de la Grozeşti a făcut ani grei de închisoare 
comunistă. În celula de acolo, ca într-o chilie, se ruga 
şi, de multe ori, coborâse să fie cu el Cel de Sus. 
Rostea neîncetat Rugăciunea Inimii - Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, 
păcătosul.” Despre Mina Dobzeu mai aflăm, tot prin 
maestrul Dabijă, că ”acum 50 de ani eram la 
închisoare la Jilava. În 1960. Am avut o viziune atunci 
că soarta Basarabiei se va rezolva de către Uniunea 
Europeană. Şi de atunci tot aştept şi aştept...” Pe 
aceeaşi pagină (No.1), semnează Eugen Gheorghiţă şi 
Adrian Dinu Rachieru două texte ocazionate de 
aniversarea zilei de naştere (80 de ani) a lui Spiridon 
Vangheli. Ceva mai analitic, Adrian Dinu Rachieru ne 
spune despre sărbătorit că ”…gloria lui se leagă de 
Isprăvile lui Guguţă (care începeau în 1967) după ce, în 
1962, debuta cu În ţara fluturilor. Dovedind imaginaţie 
prodigioasă, vervă narativă, mixând umorul cu 
duioşia şi gravitatea, tradus în numeroase limbi, S. 
Vangheli primea în 1974, la Rio de Janeiro, Diploma 
Internaţională «Andersen», înscriindu-se pe lista 
marilor povestitori ai lumii.” Legat de acelaşi 
moment, la paginile următoare mai semnează şi 
academicianul Mihai Cimpoi, Ion Ciocanu, Nina Josu 
şi Tamara Pereteatcu (pag. 4), iar mai departe Ion 
Hadârcă, Ion Iachim, Const. Bostan şi Th. Codreanu 
(pag.5 şi 6). Aflându-ne în plin cireşar, nu puteau lipsi 
evocări ”Eminescu”. Astfel, nu mai puţin de patru 
materiale, extrem de bine realizate, sunt găzduite în 
pagina trei. Evident, semnăturile sunt cât se poate de 
celebre: acad. Mihai Cimpoi, Dumitru Păsat ori Raia 
Rogac. În acelaşi context, Valeriu Matei ne aminteşte 
că ”Dacă strămoşii noştri romani credeau că toate 
drumurile duc la Roma, iar în Cetatea Eternă uliţele şi 
ulicioarele converg spre Capitoliu, în spaţiul nostru 
românesc drumurile tuturor celor împătimiţi de 
tainele logosului românesc, dornici de adevăr şi de 
firesc, ale celor călăuziţi de luminile miraculoase ale 
Luceafărului, duc – chiar şi atunci când Firul Ariadnei 
pare a lipsi cu desăvârşire, Labirintul căpătând în 
timp traiectorii şi meandre pierdute în neguri, unde 
memoria e ameninţată cu dispariţia - spre locul unde 
îşi doarme somnul de veci Poetul Naţional al tuturor 
românilor, Mihai Eminescu.” Alt gen de accente 
regăsim la Raisa Ciobanu, prezentă aici cu temă cât se 
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Îngropi an vechi subt cataracte sparte
de cvarte terţe cvinte şi malade
troiţe sexte. Coborâm monade:
fonetica luminii albe moarte.

La ceasul omofon femei cyclade
/claviatura umbrelor deşarte/
desfundă sus canalele pe marte
şi graiul virtuoso în rocade

cu monahala grotă lexicală.
Aleargă pragul altoirea strana
picturi murale transparent vestmântul.

Se-ntorc icoanele? alege rana
din Ochiul lui Ioan al Crucii Sfântul
canonizându-ţi cheia muzicală.

Incredibil şi surprinzător este amendamentul emis 
de o pretinsă societate civilă faţă de decizia 
guvernaţilor ce au adus „cu picioarele pe pământ” 
situaţia de la Institutul Cultural Român, condus de 
acest „cadavru din cabinet”, numit în statele de plată, 
Horia Roman Patapievici. La nivel instituţional, 
societatea civilă, care îşi asumă această contestaţie 
publică, este la fel de jalnică şi de grotescă precum îi 
sunt liderii. Mă gândesc în principal la Alina Mungiu 
Pippidi, acest monstru cu chip de domniţă, care a 
năşit cea mai neproductivă şi mai toxică alianţă 
politică, „Dreptate şi Adevăr”. Astfel a putut să ia 
naştere mitul lui  Traian Băsescu, cel care a reuşit să 
otrăvească scena politică a ţării, dar şi viaţa de zi cu zi 
din casele românilor. Dacă România a avut de suferit 
mai mult decât i-a fost dat să sufere după al doilea 
război mondial, atunci putem invoca perioada 2004-
2012, perioadă în care „creaţia ideologică” a Alinei 
Mungiu  Pippidi s-a dovedit a fi pumnalul împlântat 
în spatele poporului, de mult curtaţii şi adoraţii săi 
conducători. Pe Theodor Stolojan şi pe Traian 
Băsescu, „mama omida” a Societăţii Academice 
Române i-a prezentat ţării ca fiind salvatorii României 
din braţele corupţiei instituţionalizate din timpul 
guvernării Năstase. Ea este aceea care a influenţat un 
„Parlament atât de curat”, încât, în ultimii opt ani, 
aleşii românilor supervizaţi de duduia Alina, s-au 
dovedit a fi în partea lor majoritară duşmanii de 
moarte ai poporului, cei care s-au luptat nu cu criza, 
nu cu nevoile celor mulţi, ci pur şi simplu cu viaţa 
cetăţenilor, umilindu-i, ridiculizându-i, batjocorindu-
i! Aceasta este astăzi Alina Mungiu Pippidi care vine 
să ne spună că cel care nu s-a sfiit să afirme că 
„poporul român este un căcat”, că Poetul Naţional, 
Mihai Eminescu, a ajuns astăzi „cadavrul din debara”, 
nu ar trebui schimbat de la conducerea Institutului 
Cultural Român. Eroare! Ar fi, într-adevăr, cea mai 
mare eroare dacă acest personaj, numit în acte publice 
Horia Roman Patapievici, ar mai rămâne o secundă să 
gestioneze activitatea ICR. Lingău declarat al lui Traian 
Băsescu,  de fapt cel care l-a numit în această funcţie 
de mare responsabilitate pentru promovarea culturii 
române în lume, promotorul unor acţiuni antisemite 
ce au provocat la vremea respectivă mari scandaluri 
internaţionale, HRP nu a făcut altceva decât să 
transforme institutul într-o afacere particulară, 
servind pe toţi cei care aveau „zâmbetul portocaliu”, 
pentru ca mare parte din reprezentanţii de vază ai 
culturii române să fie trecuţi la index, să fie pur şi 
simplu izolaţi, într-o părăsire şi ignorare totală!  Aşa 
cum am fost obişnuiţi, atunci când decizia politică 
încearcă să reglementeze o zonă sensibilă (în care 
cărţile sunt făcute cu mâna personalităţilor distincte şi 
vizibile ale culturii române), iată că are o listă cu 
protestanţi, mare parte dintre ei victime ale celor de 
obrăznicia şi impertinenţa Alinei Mungiu Pippidi, 
când constată pe viu că li s-a luat caşcavalul din plisc, 
în timp ce se dădeau de ceasul morţii pentru a 
contesta „măsura abuzivă şi comunistă” de a trece în 
subordinea Parlamentului Institutul Cultural Român, 
din braţele Preşedintelui. Cred că gestul Guvernului 
Ponta este unul reparator. Mult mai independent şi 
mai apropiat de misiunea sa poate fi ICR, în această 
nouă subordonare, evitându-se presiunea şi hachiţele 
unui singur om, mai ales dacă acesta este preşedintele 
României, mai ales dacă acesta este Traian Băsescu. 
Dar, se pare că această mutare surprinzătoare pe tabla 
de şah a puterii a prins-o descoperită pe Alina 
Mungiu Pippidi, cu gura plină de furie şi cu gâtul 
încordat, spumegând a părere de rău că, vezi 
Doamne, nu ar fi fost o  „aşa de mare urgenţă” 
trecerea ICR de la Preşedinţie în responsabilitatea 
Parlamentului. 

Cu fiecare măsură luată de Victor Ponta încep să 
cred că avem foarte mari şanse de a intra în 
normalitate. Acolo unde se află firescul vieţii de zi cu 
zi.

poate de tristă - istoria celor deportaţi (”Locul de 
naştere: trenul spre Siberia”, pag. 2). Cam în acelaşi 
registru ne apare şi ”Casa părintească deportată în 
Siberia”, o corespondenţă a Marianei Chiriac. La 
secţiunea de artă pură (pag.7), Larisa Ungureanu, 
critic de teatru, aduce în discuţie Bienala Teatrului 
„Eugene Ionesco”, ajunsă la cea de-a X-a ediţie 
(Chişinău, 25 mai – 3 iunie a.c.). Ne reţin atenţia 
referirile la reprezentaţia „Caii la fereastră”, regizor 
Petru Vutcărău, spectacol montat la Teatrul „Mihai 
Eminescu” din Botoşani. ”Deşi piesa a fost scrisă mai 
demult, textul ei a rămas la fel de actual şi incitant 
pentru un creator al imaginilor teatrale, cum este 
Petru Vutcărău. Este de-a dreptul impresionant 
începutul spectacolului cu acea hartă imensă a 
Europei, cu ţările colorate în roşu, în care Mesagerul 
împroaşcă cu vopsea cărămizie, râzând în hohote ca 
un nebun de această demenţă sângeroasă, provocată 
de marile puteri. În timp ce bat tobele, mai exact, se 
bate în nişte butoaie de fier, pe care este zugrăvit 
simbolul radiaţiei (ceea ce ne aşteaptă, probabil, foarte 
curând!), răsună puternic «O Fortuna! » din „Carmina 
Burana” de Carl Orff. «Caii la fereastră» este un 
spectacol tulburător şi profund uman, în care 
prevalează ideea că Omul este cel care Ucide, care 
aduce Moartea. Cum să-l oprim? Este întrebarea care 
pluteşte deasupra noastră, aşa cum pluteau cadavrele 
umflate şi buhăite, printre care înota Tatăl, mândru că 
a câştigat în rezultatul luptelor «Crucea cu patru 
colţuri»! Spectacolul «Caii la fereastră» este «plin» de 
metafore (Omul-Moarte cu Calul, de exemplu), de 
simboluri şi se joacă, aş zice, într-o cheie suprarealistă, 
în care umorul negru, ca şi apa neagră care curge din 
robinet, face «alianţă» cu culoarea albă – culoarea 
morţii – a hainelor şi a vopselei de pa faţă”. Poate nu 
este lipsit de importanţă să amintim că la acestă ediţie 
au participat trupe şi companii teatrale din România, 
Rusia, Marea Britanie, Italia, Spania, Germania, 
Georgia, Azerbaidjan, Japonia, Cehia, Turcia, Ucraina, 
Israel şi Republica Moldova. În aceeaşi secţiune este 
prezent şi Valeriu OPREA, cercetător ştiinţific, 
Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei 
Republicii Moldova, care se opreşte asupra picturii  
Nataliei Nîş (Tabloul: ”Uzina No. 55”, expus la 
Centrul Cultural-Informaţional al Ambasadei 
Ucrainei de la Chişinău), trăgând concluzii de-a 
dreptul curioase. ”Ideea dominantă a tabloului se 
axează pe procesele moderne de reconversiune 
militară. Prin diferite procedee artistice autoarea 
prezintă atât istoria uzinei, tipurile de armament pe 
care le-a produs, precum şi activităţile de adaptare a 
uzinei la lichidarea stocurilor, acumulate în cantităţi 
impunătoare. Acesta este paradoxul zilei, cel care a 
produs armament astăzi îl distruge. …Tabloul 
predispune la meditaţie asupra sensului vieţii, 
rostului armelor, rolului omului pe pământ.” Într-o 
proporţie mai mică, în revistă sunt găzduite şi 
subiecte de altă factură - socială, politică, fiscală etc., 
însă asupra acestora vom zăbovi cu altă ocazie.

Ionel BOSTAN

Iunie 2012

Cadavrul de la ICR

Literatura şi Arta (Chişinău), 
în două vorbe
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Problematica mai largă, atât de fertilă hermeneutic, 
a raportului dintre literatură şi religie l-a preocupat 
întotdeauna pe criticul şi istoricul literar Doru 
Scărlătescu. Dovezi erau de găsit în mai toată opera sa 
de gen. Să amintesc, spre exemplu, analizele pertinente 
ale unor poeme cu fundament religios scrise de 
Philippide, Blaga, Arghezi sau Voiculescu, incluse în 
Semne şi simboluri (1995); apoi capitolele dense despre 
relaţia poezie-sacru şi exegeza textelor eminesciene 
religioase din Eminescu şi religia. Preliminarii la o 
temă de eminescologie (2000); subcapitolele despre 
valorificarea temelor religioase în diferitele limbaje 
artistice, din Literatura şi celelalte arte (2005); în sfârşit, 
întregul volum intitulat Odiseea cuvântului. 
Prolegomene la o hermeneutică a textului sacru (2003), 
care materializa practic interesul constant al 
profesorului de la Literele ieşene pentru „aventura 
cuvântului” sacru.

Chiar şi pentru cititorii 
familiarizaţi cu opera sa 
critică, cea mai nouă carte 
semnată de Doru 
Scărlătescu, Apocrife la 
Cartea Facerii (Editura 
Junimea, Iaşi, 2012), 
constituie totuşi o surpriză. 
Una mai mult decât plăcută, 
mă grăbesc să adaug. Căci 
opul fructifică într-o 
manieră pur poetică – 
neaşteptată,  dar cu cele mai 
bune rezultate estetice! – 
polul de interes sus 
pomenit. Ne aflăm, altfel 
spus, în faţa unui debut liric 

autentic, deşi … uşor întârziat, dacă luăm în calcul 
faptul că proaspătul poet este un tânăr şi activ 
septuagenar. Ceea ce explică şi nota dominantă a cărţii, 
pe care o dă un amestec ingenios de sagacitate şi 
vioiciune, de erudiţie şi spontaneitate, de pesimism 
îngândurat şi optimism tonic –  încă susţinut, în ciuda 
tuturor trăitelor şi (încă doar) gânditelor de scriitorul/ 
omul Doru Scărlătescu… 

Astfel, interfaţa poemelor din carte este asigurată de 
un discurs în întregime axat pe teme morale, 
subsecvente sacrului: raportul uman-divin sau creaţie-
Creator, dialectica relaţiei spinoase carnal-spiritual sau 
bărbat-femeie, erosul şi logosul mundifer, în fine, 
ierarhizarea celestă ori cea terestră. Pe urmele lui 
Frazer, care vedea Biblia ca epopeea lumii, în care se 
regăseşte „febra vieţii (…) cu speranţele şi bucuriile, cu 
suferinţele şi păcatele şi durerea ei”, autorul 
remarcabilelor Apocrife… textualizează, practic, etapele 
cele mai semnificative din istoria (pre)umanităţii. Vom 
regăsi, prin urmare, în carte geneza universului 
(Cosmogonia, Muzica, Miracol), apoi debutul (Istorie, Pâră, 
Criză) şi, în fond, schiţa întregii istorii a umanului – cu 
momentele ei evolutive percepute drept paradigmatice 
din perspectiva creştinismului, cu figurile emblematice 
şi schemele ritualice bine cunoscute, de la facerea femeii 
la apocalipsă, de la turnul Babel şi arca lui Noe la 
întruparea şi crucificarea lui Iisus (Noe, Scara, Mesager, 
Cain, Abel, Lilith, Isaac, Cădere, Sodoma I, Sodoma II, 
Ofrandă, Epilog). 

Teme dificil de abordat, cu atât mai mult cu cât 
formula psalmodică pentru care poetul optează nu îi 
uşurează defel procesul po(i)etic. Dimpotrivă! Din 
fericire, marea majoritate a textelor capătă astfel o priză 
aproape magică, datorită laitmotivelor şi refrenelor cu 
sonorităţi con-sacrate, elanurilor mistic-incantatorii ori 
nuanţelor oraculare, pe care o disciplină prozodică (la 
fel de exigentă pe cât abilă!) ştie să le strunească în 
forme poematice lucrate cu migală şi fără cusur. Iată, 
bunăoară, un tandru-sensibilizator Laudatio: „1. Ce 
gingaş spânzură el la tâmpla amiezii cercel. 2. Ce 
tandru şi fără pereche mă prinde subtil de ureche. 3. Ce 
lin pe grumaz mi se lasă, un guler jilav de mătasă. 4. Ce 
galeş mă-ncinge cu capse de calme răcori peste coapse. 
5. Ce blând sânul stâng mi-l săgeată cu lungi, hieratice 
lame, de dulce otravă, Adame”. Sau o înfiorată 
Deschidere: „1. La mărul de aur, timp surpat, priponit, în 
sine însuşi încolăcit, încremenită larvă balaur, la mărul 
de aur. 2. La mărul de aur din Paradis, limpede 
crisalidă, timp inert, interzis, sacră omidă aşteptând 
sărutul promis, la mărul de aur din Paradis. 3. La mărul 
de aur, tainic pas, înflorită elitră, fluture curcubeu pe 
umărul pământului, greu, blestem talisman, pubelă 
tezaur, la mărul de aur. 4. Expandată secundă, hotar 
deschis, la mărul de aur din Paradis”.

Cărţi de top Barack» de Munteanu I. Eugen. Dar utile informaţii 
găseşti cu caru şi-n « Versetele caste » de Emi Brumaru; 
de asemenea, multe sugestii tonice la Liv Antonesei, « 
Felaţii platonice », ori în « Ovare în vid » de Nimigean 
zis Ovid. 13. Cu ajutorul lor o să depăşim, Adame, şi 
situaţia asta. N-o să te lase la greu nici nevasta”.

Pe tiparul formelor consacrate ale liricii religioase, 
Doru Scărlătescu montează şi demontează aşadar nu 
numai un întreg spectacol al umanului (de la proto- la 
post-istoria lui chinuită de tot felul de demoni), ci şi o 
eboşă a spectacolului literaturii sacre şi profane. 
Viziunea proprie asupra ambelor forme de reprezentare 
este condensată într-o scriitură ce se recomandă prin 
inteligenţă, rafinament stilistic şi, după caz, umor 
savant sau amărăciune mai mult sau mai puţin 
psihoterapeutică. Dacă mai adăugăm şi excelentul 
complement grafic realizat de pictorul Traian Mocanu, 
este de la sine înţeles că Apocrife la Cartea Facerii  este, 
cu adevărat, o carte de top!

Apocrife la Cartea Facerii

Iunie 2012

dialoguri neconvenţionale

 interviu realizat de Emanoil  TOMA

Cezar Ivănescu (3)
Detractorii, demolatorii consideră că Marin Preda – 

spun Marin Preda = Marele Prozator – ar fi colaborat cu 
structurile comuniste. Cum consideraţi acest punct de 
vedere?

Ce se întâmplă: nu cred că la ora actuală avem o 
biografie autentică a lui Marin Preda, scrisă de un istoric 
literar, nu contează, dar o biografie aşa cum trebuie, 
care ar explica foarte multe lucruri. În primul rând, ar 
explica faptul că Marin Preda a debutat totuşi ca scriitor 
literar, adică el vine în prelungirea literaturii interbelice. 
A debutat la editura Cartea Românească, redactorul lui 
de carte a fost Ion Caraion, cu Întâlnirea din pământuri, 
o carte curată, neatinsă de influenţele vremii sub nici un 
fel. A debutat ca un prozator de mâna întâi. Apoi, a 
venit acea perioadă tulbure pe care el însuşi a numit-o 
„obsedantul deceniu” când asupra literaturii s-a făcut o 
presiune ucigaşă, e adevărat, şi când el a comis, e foarte 
adevărat – se pot numi exact anumite texte, care dintr-
un anumit punct de vedere şi pentru el, în epoca aceea, 
păreau nişte compromisuri. Şi erau nişte compromisuri. 
Dar cum se explicau aceste lucruri? Pentru că în epocă, 
ştiu de la Preda însuşi, de la soţia lui, bunul lui prieten 
Ov. S. Crohmălniceanu îi spunea acest lucru: „Marine, 
dacă... – el era considerat naturalist – naturalismul era o 
pată atât de gravă în epocă, că putea să te bage la 
puşcărie – Marine, dacă nu scrii ceva, ăştia te leagă!” Şi, 
bineînţeles, Preda s-a speriat până la urmă, având în 
faţă acest spectru continuu al puşcăriei. Şi a scris aceste 
nuvele  Desfăşurarea şi Ana Roşculeţ. Dar, să vă spun 
un singur lucru : îi invit pe toţi acei care chiar gustă 
literatura şi nu se fac că o iubesc, să recitească astăzi 
Ana Roşculeţ şi Desfăşurarea pentru două motive: Ana 
Roşculeţ – proză perfect realist-socialistă. Explică un 
destin din epocă. Eu nu găsesc în altă parte, nu găsesc 
într-o încercare de evocare a acelor vremuri, imaginea 
mai exactă a epocii ca în această proză scrisă de Marin 
Preda. Da, este o proză despre ce? Despre o femeie d-
asta simplă, din popor, cum în epocă chiar erau cazuri 
reale, care ajunge cineva. Era curent în vremea aceea. Că 
în condiţiile de libertate adevărată, Preda poate că ar 
mai fi adăugat alte accente, pe care un mare prozator nu 
poate să nu le adauge, de ironie, de sarcasm sau poate 
că ar fi continuat destinul ei fixându-ne-o ca pe o 
nemernică nu ştiu ce făcând, e una, dar că noi vedem un 
destin din epocă, asta e un lucru foarte cert. Sau în 
Desfăşurarea... Eu aş avea curajul, o spun cu mâna pe 
inimă, să fac un film acuma, că talent de regie aş avea... 
dacă aş avea şi pornirea, după Desfăşurarea. Pe ce axat? 
Axat pe portretul acelui ţăran. Este impresionant. 
Scenele, realismul acela zguduitor care nu este de ici, de 
colo, e de un realism zguduitor portretul acelui ţăran, 
care-şi leagă bocancii şi merge şi el acolo să semneze că 
intră în colectivă, şi scena cumplită cu activiştii ăia 
nemernici de la masă, care, după ce a semnat, îi dau 
brânci „mişcă-te, du-te mă, gata”. E cumplită scena aia. 
Un regizor inteligent ar putea azi să facă un film după 
Desfăşurarea lui Marin Preda. Pentru că eu am spus 
următorul lucru: „D-le, nu se poate, indiferent dacă scrii 
o proză cum a scris Marin Preda Desfăşurarea, să nu se 
vadă urma ghearei de leu, acolo. Leul îşi lasă urma 
ghearei, pe orice a pus laba. E laba leului acolo,  d-le ! Şi 
chiar Leu era şi Preda, era născut pe 5 august şi eu pe 6. 
Se vede laba de leu acolo. Exact prin acea observaţie 
cumplită, zguduitoare. Adică îţi dai seama că acest biet 
ţăran sărac a mai fost încă odată rulat de alţi nemernici. 
Asta e Desfăşurarea în ultimă instanţă.

Personal, cred că Moromeţii II este prima carte 
anticolectivistă...

Prin ironia şi toată batjocura din Moromeţii II Marin 
Preda îşi bătea joc de teme pe care ei, chipurile, le luau 
în serios. Era ironia supremă a lui Preda, care se vede în 
Moromeţii II. Şi eu am considerat-o întotdeauna o carte, 
care m-a distrat prin umorul ei, prin burlesc, pentru 
toată comedia burlescă de acolo. Da, indiscutabil, dar 
vreau încă o dată să revin asupra unor lucruri şi să nu 
mă opresc doar la ceea ce am spus ,apropo de 
compromisuri. Eu nu vreau şi nu cred că e bine nici să 
exagerăm în sensul invers, pentru că atunci nu-i mai 
acordăm credibilitate lui Preda. El era un om sărman, 
care ajunsese într-o poziţie socială cu adevărat foarte 
importantă în epocă. Era singurul scriitor în viaţă 
respectat de putere. După moartea lui Sadoveanu, în 
literatura română, n-a mai fost un scriitor pe care 
puterea să-l ia în serios şi să-l respecte. Ceauşescu îl 
respecta pe Marin Preda  .Cât ar părea de ciudat, dar 
aşa stăteau lucrurile. Pentru ei, Preda reîncarna noul 
Sadoveanu. El era spiritul literaturii române. Şi îl 
respectau! Sigur că Preda nu era atât de naiv ca, din 
această poziţie, din această autoritate pe care o câştigase, 
să nu profite. Sigur că profita. Şi atunci el era, cum să vă 
spun, într-un fel de conivenţă amiabilă cu puterea, 
puterea încercând să se folosească de el : „iată, avem un 
mare prozator, iată că şi în comunism pot apărea mari 
artişti”, cum a făcut şi Călinescu cu Labiş la moartea lui: 
„Iată că şi comunismul poate da poeţi de geniu”...,. dar 
la rândul lui şi Preda încerca să se folosească de putere. 
Şi cum? Firesc ,pentru un artist. Nu ştiu de ce trebuie 
numaidecât artistul să fie pustnic sau călugăr în chilie. 
Nu! Artistul, se ştie, trăieşte printre oameni, plin de 
păcate, plin de dorinţe, plin de ispite. Asta nu 
interesează în ultimă instanţă. A încercat prin 
impunerea operei. Avea tiraje mari, e adevărat, trăia 
bine, în sensul cum trebuie să trăiască un om normal, un 
om cu o poziţie firească pentru munca lui, dar pentru 
vremea aceea, trăia bine. Şi sigur că încerca - pentru că 
exista un întreg volum postum alcătuit de Victor 
Crăciun, alcătuit din textele jurnalistice ale lui Preda, 
articole ocazionale, interviuri – nu  avea interesul să-şi 
dea singur foc la valiză, adică să facă nişte declaraţii, 
care a doua zi să oblige puterea să-i interzică opera în 
librării, doar nu era nebun. Dar, a rezistat şi, de pe 
poziţia asta a lui, foarte importantă, a rezistat foarte 
mult şi foarte bine puterii. Gândiţi-vă că Preda a intrat 
în partid, în PCR, abia în 1977, cu trei ani înainte de 
moarte şi atunci  - lucru foarte clar -  în România, mai 
existau doar două personalităţi care ocupau funcţii de 
conducere şi nu erau membri de partid: Ion Dumitrescu 
la Uniunea Compozitorilor şi Marin Preda, directorul 
editurii Cartea Românească şi vicepreşedinte al Uniunii 
Scriitorilor. I s-a spus clar. Dumitru Popescu i-a spus : 
„Ori intraţi în partid, ori dacă nu, părăsiţi editura. Nu 
mai puteţi fi şef de editură”!. Şi cu cine s-a sfătuit atunci 
Marin Preda? Cu mine! În camera mea de la Mogoşoaia 
m-a întrebat: „Monşerule, ce fac? Intru sau nu intru în 
PCR?” I-am spus: „Dle Preda, dacă simţiţi că adeziunea 
aia pe care o veţi scrie în seara asta aici, pe hârtie, vă 
schimbă interior, vă schimbă mentalitatea, vă schimbă 
cu totul ca om, nu intraţi. Dar, dacă simţiţi şi ştiţi că este 
un pur act convenţional, o convenţie năroadă, dar nu 
atinge cu nimic pe cel care sunteţi, faceţi-o, pentru că 
altfel pierdem tot”! Era ultimul nostru bastion editura 
Cartea Românească! Aşa că eu nu m-am ferit niciodată 
de responsabilitatea să spun că l-am sfătuit pe Preda să 
intre în PCR pentru că, probabil, aşa aş fi făcut şi eu, 
dacă aş fi fost în poziţia lui, în situaţia lui. Adică, pentru 
a putea să tipăresc în continuare ,în România ,literatură 
şi pe colegii mei valoroşi, nu aş fi dat înapoi de la a face 
o cerere de intrare în PCR.

Pe parcursul lecturii, devine însă din ce în ce mai 
vizibil faptul că textele sunt mai mult decât rodul unei 
trude poietice altoite pe o erudiţie de excepţie. Raportul 
antropos-logos-cosmos este tratat adesea cu cerneală 
postmodernă, ceea ce înseamnă că Apocrifele… au şi un 
adstrat substanţial de ludic şi parodic.  De urmărit, spre 
exemplu, jocul auctorial inteligent, alternanţa de 
registre şi roluri din poeme precum Erată, Teatrală, 
Arheologie şi Dilemă. Sau, de ce nu, Altfel – un aspru 
rechizitoriu adus bietului Adam (căruia nevasta îi 
descoperă „lipsuri mari la capitolul educaţie sexuală”!), 
încheiat cu o savuroasă trecere în revistă a… 
bibliografiei sexofone locale. Căci, vorba ceea: „10. Sunt 
atâtea lucruri de remediat. Trebuie, deci, imediat, să te 
apuci, Adame, de studiat. Mai lasă hoinăreala prin 
luncă. Nimic nu se face fără voinţă şi muncă. 11. 
Bibliografia este, desigur, imensă. Dar poţi apela la 
aceasta, mai densă, din eseistica şi poezia sexofonă, de 
provenienţă autohtonă. 12. Sunt sigură că o să-ţi fie pe 
plac, din literatura de gen, «Sexapocalipsa după 



Scriindu-şi memoriile,  politicianul părea că-şi face măşti din cortina care a căzut.
Chiar dacă dracul îşi retrage coada, gândea soţul, coarnele rămân.
Tutunul: iarbă care coseşte oameni.
Omul păţit crede că Minerva s-a născut din cucuiele  lui Jupiter.
Pegasul umoristului nu trebuie să pară cal de circ.
Unii politicieni vorbesc în deşert şi tac în junglă.
Pietrele de cântar ale omului pe care îl invidizi te pot strivi.
Unele văduve slăbesc aşa de mult, încât încap din nou în rochia de mireasă.
Drumul iubirii e  presărat cu aur,  trotuarul lui  -  cu arginţi.
Şi-a spart oglinda, încercând să-şi pironească imaginea favorită.
Ce puţini tineri devin oameni cu greutate;  şi ce mulţi oameni cu greutăţi!
Bătrânul serbează sfârşitul anului cu gândul că poate urma anul sfârşitului.
Sunt vremuri în care nici banii n-au valoare, nici valorile nu au bani.
Ce grea devine arma dascărcată în semenii tăi!
Încercăm să zărim Raiul prin ochiul dracului – banul.
Vai de femeia care nu realizează că a trecut de prima tinereţe; dar şi de cea care realizează!
La vârsta senectuţii ne tratăm cu  ierburi pe care  tinereţea  le călca  în picioare.
Pentru focul iubirii, barierele sunt cel mai bun combustibil.
Din poamele seci ale guvernării, unii politicieni încearcă să facă sirop electoral.

Nicolae PETRESCU-REDI
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Motto: „”Oamenii au născocit salutul de bun-rămas fiindcă 
ştiu că, într-un fel sau altul, sunt nemuritori, chiar dacă se 
socotesc întîmplători şi efemeri.” (Jorge Luis Borges)

Iaşi, 7 mai 2012
Cu cît mai puţin îţi aparţii, cu atît mai uşor vei putea fi 

îngenuncheat. Recitesc un frumos şi răscolitor poem de 
Ioan Pintea, din volumul Frigul şi frica: “am scris/ 
niciodată nu voi mai scrie despre îngeri/ fiindcă ei se 
întorc aupra mea asemenea diavolilor/ în ceaşca aceasta 
cu cafea neagră am descoperit/ un înger căzut/ în 
ceaşca aceasta cu cafea am descoperit/ un diavol 
sanctificat/ şi mi-am zis/ cum stăm noi în lumină 
ceilalţi stau în întuneric/ cum stăm noi în întuneric 
ceilalţi stau în lumină (...)”.  
Peste vreo lună şi jumătate vom ajunge la finalul unui 
an şcolar fărîmiţat, bulversant, istovitor. Nici nu vreau 
să-mi îngădui a mai răscoli printre dezamăgiri, rămîn 
doar cu bucuria pe care mi-o aduc zîmbetele copiilor şi 
dorinţa multora dintre ei de a evolua, de a se clădi solid 
şi armonios. Îmi promit încă de pe acum că, în anul 
şcolar ce va veni, nu voi mai lăsa atîtea cărţi pe 
marginea bibliotecii să se uite mustrător la mine, ci voi 
fi oaspetele sîcîitor din fiecare seară, care le va îndoi şi le 
va însemna paginile, înşirînd gînduri precum făcea cu 
pietricelele ce străluceau în lumina lunii Hansel, 
personajul din îndrăgita poveste. Sunt conştientă că 
rutina, derizoriul pot înghiţi; rămîne ca, atunci cînd 
simţim pericolul, să ne umplem buzunarele cu pietricele 
albe, pentru ca,  în lumina lunii, să fie mai lesne de aflat 
drumul de întoarcere. N-ar strica nici să căutăm în 
adîncul sufletului jarul care, probabil, mocneşte.Oricît 
de neîncrezători şi de blazaţi am fi, avem datoria (faţă 
de noi în primul rînd) de a nu-l lăsa să adoarmă.  
Iaşi, 10 mai 2012

Cred că în fiecare an, 
într-un oarecare moment al 
zilei, tot îmi amintesc de 
Caragiale: „Ca să nu mai 
rămîie repetent şi anul 
acesta, mam'mare, mamiţica 
şi tanti Miţa au promis 
tînărului Goe să-l ducă-n 
Bucureşti de 10 mai”.
Iaşi, 11 mai 2012

Mă face vulnerabila 
senzaţia că zilele, clipele 
sunt ca nişte arătări 
neastîmpărate, printre care 
mă strecor pe jumătate 
buimacă, ori poate ele se 
rostogolesc neatente peste 
noi; cert este că mi se 
întîmplă să nu mă pot 
desprinde din vîrtej şi mă 
trezesc numai cînd le aud 
ţipătul de cristal sfărîmat şi 
le văd zăcînd în niscai 
colţuri, sparte, 
neputincioase, răţoindu-se 
la mine cu bruma de putere 
ce le-a mai rămas. 
Iaşi, 25 mai 2012

Nu mai obişnuiesc să ţin oglinda în buzunar poate fiindcă 
a dat căldura 

(şi oricum port cu mine mai ales radiere, pixuri de toate 
culorile şi lichid corector)

Sau poate pentru că nopţile mi s-au aşezat comod în 
priviri

Zac de săptămîni bune acolo, de ani poate şi numai eu nu-
mi voi fi dat seama

De se scurg acum către colţurile gurii şi spre bărbie ca 
mustul

Ca lacrimile, dar nu sunt vreun poet lacrimogen şi-o să 
mă întorc la must

Ori la vin cînd o veni anotimpul deocamdată e doar 
primăvară

E vineri după-amiază stau la rînd cu bolnavii care se uită 
pe pereţi 

Şi citesc despre concediile medicale mulţi nici nu mai au 
nevoie de ele

Stau şi aşa prea mult pe- acasă eu mi-aş dori o picătură de 
linişte

Dar oricum aş face tot nu mai visez „marea fără peşte”     
Iaşi, 26 mai 2012
A înverzit aleea, la parterul blocului din faţa ferestrei 
mele oamenii au atîrnat coşuri cu flori. Se trezeşte 
gîndul meu frumos locuit de o căsuţă cu cerdac alb, cu 
fîntînă şi gard pitic, tot alb, şi neapărat coşuri de flori 
atîrnate deasupra cerdacului. Uneori adorm cu această 
căsuţă în gînd, iar visul îmi dăruieşte şi-o grădină de 
flori, o altă rotire a anotimpurilor, un alt rost...    
Iaşi, 28 mai 2012

Dragi absolvenţi,

Vă doresc puterea şi inspiraţia de a vă clădi o viaţă 
frumoasă! Nu va fi simplu, dar se ştie că şi a trăi este o 
artă.

Vă sugerez, ba chiar vă îndemn, să întîmpinaţi 
greutăţile cu zîmbetul pe buze; aşa, le veţi speria şi-şi 
vor săpa albie pe-acolo pe unde vor întîlni slăbiciune şi 
discordie.

Să aveţi parte de multe victorii....!
Iaşi, 4 iunie 2012

Zăpuşeală („Termometrul spune la umbră 33° 
Celsius...”).Cu gîndul acesta am făcut drumul de la gară 
(am condus-o pe mama la tren!) către casă, zîmbind în 
timp ce derulam în minte replici din Caragiale: „ E 
încuiată odaia.”, „ Bate-i, să deschidă.”, „Apoi, a luat 
cheia la dumnealui cînd a plecat.”, „ Care va să zică, a 
plecat?”, „ Nu, domnule, n-a plecat.”, „Amice, eşti... 
idiot!”, „Ba nu, domnule”. Am aruncat priviri tuturor 
vitrinelor din cale, am colindat librării, am legat eşarfa 
de „glezna mîinii”; îmi ardea gîtul, umerii... Acasă e 
încă răcoare, nu mă aşteptam la un aşa val de căldură. 
În tren, lumea, moleşită, nervoasă, ţîfnoasă. O tinerică 
m-a privit la un moment dat încruntată, ba chiar, 
nerăbdătoare, s-a şi adresat cu vorbe acrişoare, vrînd să 
ştie dacă am într-adevăr de gînd să-i afectez confortul 
(pentru că aşezasem lîngă bancheta din faţă bagajele, să 
mă dumiresc cam pe unde ar fi mai bine să stea mama, 
fusese nevoită să se limiteze la un loc! ).M-au obişnuit, 
îmi închipui, orele de curs să nu reacţionez la micile 
înţepături altfel decît zîmbind sau luminînd pe cei din 
jur, şi pe mine totodată, cu un răspuns amuzant. Am 
făcut aşa şi acum, fără să îmi propun de fapt. În drum 
spre casă cred că am încercat să-mi mai „împăturesc” 
gîndurile care s-au rostogolit cam după cum le-a poftit 
inima, iscîndu-se grozavă dezordine, cum ar fi într-un 
şifonier, de pildă, în care nu ai mai avut timp să aşezi 

lucrurile şi toate zac unele peste altele.     
Iaşi, 5 iunie 2012

Tot răsucesc un volum de Cioran pe care cîndva l-
am burduşit cu versuri (unele chiar au fost publicate), 
cu gînduri pestriţe zădărîte de rostirea eseistului. Pe 
alocuri am notat şi data: părerea de rău/ rotundă/ coaptă/ 
gata sa cadă ( 6 septembrie 2001), mîna întinsă/ pipăind 
secundele/ căţărate pe trupuri/ ca nişte cucuvele (aceeaşi zi); 
În piept sentimentele cresc, se îngroaşă, curg tot mai greu, 
precum sîngele bolnav. Gîndesc: bolnav; şi cad la o înţelegere 
cu mine, cum că e momentul să le las să mă părăsească pentru 
altele mai firave, mai puţin dăunătoare.; Ascunzîndu-te în 
tăcere spre a nu fi nevoit să recunoşti că ... nu te mai 
recunoşti.; Oamenii poartă sinuciderea în trupul gîndului ca  
pe-o bijuterie aleasă; nu o pun decît dacă se iveşte momentul 
potrivit.; Scormonind cu exasperare în huma neagră, cleioasă 
după sclipirea gîndului-cheie fluturînd, iată,  pe buza  
prăpastiei. Învăluit în singurătate – visul suveran.   
Iaşi, 7  iunie 2012

Cîte înţelesuri pot avea cuvintele lui Cioran:„De-am 
şti ce oră e în creierul nostru”!   
Iaşi, 8 iunie 2012

Aud că zilele seamănă unele cu altele înfiorător de 
mult. Uneori aşa îmi spun şi eu, dar cred că, nefăcînd 
mereu la fel sumedenia de lucruri pe care trebuie să le 
duci la bun sfîrşit, poţi schimba culoarea fiecărei zile. E 
un joc de păcălire a rutinei, o modalitate de a evita să ţi 
se „tăbăcească sufletul”, după cum spunea un poet 
(care, la rîndul său, îşi amintea că spusele ar fi ale ...altui 
poet). Concluzia acestei zile: sunt dependentă de 
muncă, în ciuda faptului că munca mea presupune să 
vorbesc mult, iar eu nu sunt (poate mai curînd nu eram, 
or fi schimbat lucrurile anii cei mulţi în care m-am 
(re)clădit alături de copii) o vorbăreaţă. Mai bine să iau 

jurnal cu scriitoriPagini subiective
Ştefania HĂNESCU aminte la spusa Anei Blandiana: "Se vorbeşte atît de 

mult, încît rostul poeziei a devenit acela de a restabili 
tăcerea."
Iaşi, 9 iunie 2012

De-o vreme port o brăţară din aripi de fluture... De fapt, 
atît a rămas dintr-o mulţime de rînduri; am renunţat la 
toate celelalte (şi sunt convinsă că bine am făcut) cum 
renunţ de o bună bucată de vreme la justificări (şi cred 
că bine fac) atunci cînd nu pot să realizez tot ce am dorit 
sau după cum nu mai îndrăznesc, în lumea aceasta al 
cărei ritm ne-a ameţit, să mai cer un sfat (nu ştiu dacă 
mai e chiar aşa de bine!). Cu fiecare cuvînt trimis prin 
poşte electronică (mai nou aşa ne sosesc veştile, 
sfaturile, încurajările) ori rostit la un telefon mobil 
săpăm o groapă tot mai adîncă, pînă devine prăpastie, 
între noi şi persoane de care credeam că nimic nu ne-ar 
putea înstrăina. „Prea mult” poate fi secretul succesului, 
poate fi sursa urii, poate desemna limita suportabilităţii. 
Ştim că în toate e o măsură, dar...întindem coarda. 
Uneori e necesar (cum ar putea un romancier să se 
oprească tocmai atunci cînd paginile parcă se scriu 
singure doar pentru că e normal să doarmă 7-8 ore pe 
noapte?), alteori debilitează, alungă, striveşte. Cu ani 
mulţi în urmă, din alte motive, gîndeam tot la prăpastia 
care, cu cît se lăţeşte, cu atît înghesuie în noi 
sentimentele, speranţele, sufocîndu-le, mutilîndu-le, 
ucigîndu-le: ¿Mis sentimientos?/ Indefinidas formas de 
tierra/ dibujando en el aire/ el camino de mi sangre; Tengo 
miedo de acercarme al tunel/ de sentir su costilla/ 
abandonando la luz/ llamando la oscuridad/ con mi nombre/ 
con mi nombre/ como una blanca uña/ arañando el silencio de 
la noche.       
Iaşi, 10  iunie 2012

Pe birou, cărţi pe care mi le-am adus şi mai aproape, 
dacă am văzut că, aşezate pe marginea bibliotecii, 

cuminţi, n-au reuşit să mă 
convingă. Am folosit 
cuvîntul – cheie: cuminţi. 
Cu greu, dar uneori mă 
recunosc învinsă, accept că 
o astfel de atitudine (a fi 
cuminte) pare a  fi contra 
curentului, nu se mai 
asortează cu vremurile. Nu 
că aş ţine la trenduri. Pînă la 
urmă, nu de mine e vorba; 
cîndva, eu mi-am ales un 
drum şi nu am nicio umbră 
de regret. Gîndesc la tinerii 
care au o altă structură 
sufletească, doresc să 
trăiască altfel decît văd că se 
întîmplă adesea în jurul lor, 
ceea ce le creează disconfort 
şi nesiguranţă..Dacă vor 
ajunge să nu se mai 
înţeleagă cu/ pe sine, 
considerînd că ei poartă 
vreo vină pentru că nu le 
ajunge ceea ce le oferă viaţa 
de zi cu zi şi vor mai mult, 
spre deosebire de 

majoritatea de vîrsta lor? Cînd spun „mai mult” mă 
refer la spiritul lor neastîmpărat şi lacom; nu de haine, 
maşini scumpe şi vile ochioase, ci , bizar pentru un tînăr 
al vremurilor noastre ar spune unii, dar nu e deloc bizar 
îndrăznesc să afirm, de ecuaţii diferenţiale, 
electrocinetică, istoria geneticii sau Umberto Eco. 
Probabil m-au „pălit” asemenea idei din pricina 
examenului de bacalaureat care începe mîine. Succes 
tuturor! 
Iaşi, 11 iunie 2012

Apuc să citesc cîteva rînduri („Cînd privesc mult 
timp un punct fix pe perete, mi se întîmplă cîteodată să 
nu mai ştiu nici cine sunt, nici unde mă aflu.”- M. 
Blecher) şi mi se îngreunează pleoapele.Telefonul sună o 
dată, de două ori, de trei... Acelaşi răspuns: la opt şi 
jumătate, ţinută sobră, atitudinea potrivită, nu vă 
pierdeţi şirul ideilor!. A nu se uita acasă zîmbetul! Reiau 
lectura, dar nu reuşesc să ajung prea departe. Gîndesc la 
ziua care s-a scurs, la răspunsurile elaborate ale elevilor, 
la emoţiile lor. Sunt frumoşi aşa îmbujoraţi, cu ochii larg 
deschişi, de parcă fiinţa lor e gata să absoarbă tot, 
candizi şi încăpăţînîndu-se să-şi ducă la capăt ideile, 
chiar dacă vreun cuvînt le dă de furcă, tăinuindu-şi 
înţelesurile. E amuzantă încruntarea lor pasageră, cînd 
se căznesc să-şi închege ideile, după ce textul a fost 
parcurs în gînd sau „poate chiar în şoaptă”, vorba 
poetului („Vorbiţi încet, sau poate chiar în şoaptă,/ Azi 
sunt neputincios ca o mătasă,/ Doar sufletul îmi lunecă 
prin casă/ Pe marile covoare şi aşteaptă” –  Emil 
Brumaru ). Pînă la urmă, toţi înţeleg: Cuvinte rătăcite-n 
unghere/ cuvinte sfioase/ orfane/ pierdute-n aer/

ca-ntr-un labirint/ împroşcîndu-mi/ ochiul/ cu vedere.

Iunie 2012
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Colecţia de poezie contemporană, opera omnia, 
coordonată de Valeriu Stancu, reprezintă o adevărată 
mană cerească atât pentru autorii care pot să-şi 
alcătuiască o antologie direct reprezentativă, cât şi 
pentru criticii literari, care pot urmări, într-o singură 
carte, evoluţia artistică a celui cercetat. Un alt avantaj 
major îl constituie faptul că antologiile menţionate 
beneficiază de referinţe critice şi de datele bio-
bibliografice succinte ale autorii publicaţi. 

În cazul poetului Gellu Dorian, redactorul şef al 
importantei reviste culturale Hyperion din Botoşani, 
antologia ABATORUL UMBRELOR /1/, ne permite 
să-i completăm specificul stilistic.

După ce demersul nostru interpretativ resuscitează 
concluziile referenţiale ale  criticilor literari şi poeţilor 
importanţi care s-au pronunţat asupra poeziei lui Gellu 
Dorian (selectaţi de insuşi autorul antologiei), 
dobândeşte valenţe personale. 

Exegeţii au remarcat, întâi de toate, poemele fluviu 
specifice poetului, cu ascendenţă fie în poezia modernă 
americană a secolului XX, cu precădere witmaniană( 
Ion Mircea), fie în epopeile homerice (Mircea A. 
Diaconu) ori aceea a lui Ghilgameş (Nicolae 
Manolescu).

Apoi, au analizat procentele în care lirica lui Gellu 
Dorian  este tributară postmodernismului şi 
romantismului. Prezenţa postmodernismului este 
evidentă în subiectele cotidiene abordate, desumflate 
de preţiozităţi (Ion Mircea), iar romantismul, în starea 
de reverie continuă în care poetul creează:  „Realul, la 
Gellu Dorian, e cădere şi decădere în toate sensurile: 
moral, social, estetic. El stă, tipic romantic, în etern 
conflict cu idealitatea, nefăcând altceva decât să 
strivească visurile.” (Al. Cistelecan)

 Daniel Corbu stabileşte şapte caracteristici ale 
poeziei postmoderniste care încep cu litera „C”: 
cotidian, colocvialitate, cinism, cinematografism, 
concupiscenţă, citadinism şi constructivism /2/, care se 
regăsesc şi în poezia lui Gellu Dorian, pe care le voi 
apela în decursul expunerii următoare.

Punctul meu de vedere porneşte de la două 
afirmaţii ale criticilor, menţionate în antologia 
analizată. Mircea A. Diaconu subliniază că pentru 
poetul nostru cuvântul adăposteşte existenţa lumii; 
„Poate din cauza unei astfel de înţelegeri scrierea 
poemului e înlocuită de Gellu Dorian prin 
contemplarea realului.” 

Iar Emilian Galaicu-Păun  (citat de Cistelecan) 
conchide: „Gellu Dorian nu face poezie a cotidianului 
.....mai degrabă cotidianul a făcut din Gellu Dorian un 
poet”.

În această percepţie a realului şi transfigurare lirică 
mi se pare că se ascunde  miezul poeziei lui Gellu 
Dorian. Pentru a-l dezvălui, nu mă pot abţine să nu 
citez afirmaţia lui Gaston Bachelard: „Sfatul de a vedea 
bine, care se află la baza culturii realiste, domină fără 
dificultate paradoxalul nostru sfat de a visa bine, de a 
visa rămânând fidel onirismului arhetipurilor care sunt 
înrădăcinate în inconştientul uman (...) vom încerca, pe 
terenul care ne este cel mai defavorabil, să stabilim o 
teză care afirmă caracterul primordial, caracterul psihic 
fundamental al imaginaţiei creatoare. Altfel spus, 
pentru noi, imaginea percepută şi imaginea creată sunt 
două instanţe psihice foarte diferite şi ne-ar trebui un 
cuvânt special ca să desemnăm imaginea imaginată. 
(...) Imaginaţia creatoare are cu totul alte funcţii decât 
imaginaţia reproducătoare. Ei îi aparţine acea funcţie a 
irealului care este psihic la fel de utilă ca şi funcţia 
realului, atât de des evocată de psihologi pentru a 
caracteriza adaptarea unui spirit la o realitate marcată 
de valori sociale.” /3/ 

Altfel spus, realitatea obiectivă este transfigurată de 
artist în realitate subiectivă. Atistul se consideră un mic 
demiurg, iar scriitorul, care îşi crează universul fictiv 
cu ajutorul cuvântului, îşi ia drept model creaţia 
dumnezeiască prin logosul divin. După opinia mea, 
postmoderniştii nu sunt creatorii de lumi imaginare ci 
un fel de diavoli care distrug scara de valori a lumii 
instituite, pulverizând credinţa, mitologia, morala, 

pudibonderia, puritatea, inocenţa etc, inclusiv  
clasicismul artistic. Romanticii deplâng armonia lumii 
dar simt o plăcere morbidă în preajma ruinelor, 
cimitirelor şi scheletelor.

Unde se situează Gellu Dorian în acest scenariu 
surâzător-fantezist-demiurgic? El absoarbe cotidianul 
prin toţi porii şi apoi restituie, prin emanaţiile 
propriului spirit, fiinţele dorite/visate/invocate: „Îţi 
faci bagajele, pleci,/ trenul în care urci e o epavă din 
care nu te poţi salva,/ femeile călătoresc şi ele cu tine,/ 
în gând,/ îţi vor ieşi prin lacrimi, încremenite” şi în 
acest tren, lumea „... urcă şi coboară din tine” 
KAFENEAUA KAFKA (2003)

El recrează fiinţele, din sine, ca zeii masochişti care 
se autosacrifică în momentul genezei cosmogonice. 

Majoritatea fiinţelor create de Gellu Dorian sunt 
anonime, insignifiante, pentru a sublinia precaritatea 
existenţei.

Viziunea asupra lumii, specifică poetului o putem 
caracteriza prin teoria lui Mircea Eliade, privind 
drumul spre centru. Istoricul relgiilor afirmă cu 
întreaga viaţă reprezintă o călătorie iniţiatică spre noi 
înşine, spre centul fiinţei noastre, în care să ne regăsim 
într-un set de valori eleate. Din acest punct de vedere, 
întreaga poezie a lui Gellu Dorian reprezintă o 
călătorie absurdă, o căutare zadarnică a unui centru 
care nu se găseşte nicăieri. Mici popasuri în călătoria 
fără sfârşit sunt cafenelele în care poetul îşi soarbe 
licoarea amară şi îşi fumează deziluzionat viaţa 
searbădă, ca pe o ţigară fără filtru. Peregrinările 
imaginare, cu referiri culturale neostentative, prin 
STEPE, PRERII, SIBERII, SAHARE; prin cele patru 

elemente primordiale (PĂMÂNTURI, AERE, APE, 
FOCURI);  prin geografia şi istoria Europei, de la Estul 
Rusiei eseniene la Vestul kafkian, de la Nordul unui 
jurnal erotic datat generic, la  Sudul Greciei antice şi a 
Imperiului roman, în încercarea de a ALUNGA 
TRISTEŢEA CA PAGANINI (2009), nu aduc alinare. 
Efectul taumaturgic urmărit de poezile acestul capitol, 
prin versuri cu rime alăturate, monotone, contrastând 
postmodernist cu  improvizaţiile sclipitoare ale 
celebrului violonist – nu-i astâmpără neliniştile 
ontologice. Ingurătatea îl copleşeşte definitiv, sufletul 
său se înstrăinează, întreaga sa fiinţă evine o 
umbră inconsistentă. Absurdul kafkian e visat 
necontenit, chiar şi când îşi imaginează lumea 
cealaltă, aşa cum se petrece în poemul 
EKKLESIA. Aici, primul înger îi va lua numele, 
adică identitatea, al doilea îi va „şterge umerii/ 
de ultimele rămăşiţe ale sufletului”, iar al treilea 
îl va pulveriza în neant. Acest scenariu tragic se 
va petrece cu toţi oamenii. Destinul fiecăruia 
dintre noi reiterează deşertăciunea lumii: „în 
locul ochilor se va pierde cerul,/ în locul cerului 
va fi nicăieriul, / în locul gurii va fi hăul, / în 
locul nărilor va fi nicăieriul,/ în locul nărilor vor 
fi văgăunile hăului,/ în locul acestora, 
nicăieriul/ în locul nicăieriului/ nimic,/ în acest 
loc, în afara lumii,/ vei locui,” (EKKLESIA)

Cinematografismul, prezent de altfel în toate 
poemele poetului, este afirmat  direct în 
ELEGIILE DE LA DORWEILER (2008) în chiar 

titlul primei elgii, 1. UN FILM CU NOI. Nu putem 
stabili afinităţi cu ELEGIILE DIN DUINO ale poetului 
Reiner Maria Rilke decât sub aspectul sacralităţii şi 
purităţii cu care Gellu Dorian îmbracă iubirea în textele 
sale cuprinse în acest capitol. Poezia de dragoste este 
devastatoare prin alternanţa de imagini carnale, 
vegetale, simboluri biblice, elevaţii înălţătoare. Pentru 
poet: „...dragostea/ este singura prezenţă a divinităţii 
printre oameni,”

Dragostea se clădeşte noaptea şi se surpă ziua, ca în 
neîmplinită din Legenda Meşterului Manole: „te 
scoteam dintre zidurile mele, înviai,/ erai biserica în 
care intram, eram numai ziduri golite de sfinţi,/ din 
coasta mea te năşteai,/ din sângele tău renăşteam,/ cu 
palmele mele te profanam,/ cu mâinile tale mă 
rezideai, un trist şuierat de şarpe/ prin aşternutul ca o 
mahramă lăsată peste noi –„ (Casa Veche). 

În poeziile din afara ciclului menţionat, întâlnim 
scene erotice concupiscente, ironizând instinctele 
primare la modul postmodernist: „... doar la o margine 
de pat/ doica dezgolită pînă la coapse, cu mîna/ pe 
pubis, ejaculezi în palmele ei/ şi dormi, mulţumit ca 
pustnicul în pledurile sale,” (Într-o clipă) 

Colocvialismul prezent pe tot parcursul 
monologurilor lirice, constituie o caracteristică 
definitorie a stilului poetului iar constructivisul îl 
detectăm în construcţia simfonică a poemelor vaste, în 
care alternează secvenţe epice cu enumerări succinte, 
urgent semnificative.

Antologia se încheie cu capitolul ZECE POEME 
EXEMPLARE DIN TÂRGUL ÎN CARE, CICĂ, NU SE 
ÎNTÂMPLĂ NIMIC (2011) în care regăsim citadinismul 
şi biografismul, fiind descrise evenimente din urbea 
natală a poetului, oraşul Botoşani. Meditând asupra 
avatariilor schimbărilor urbanistice ireversibile ale 
Centrului vechi a oraşului, poetul alunecă în reverie, 
privind cu ochiul minţii, de pe balconul apartamentulu 
său, Olimpul, prilej pentru a o însufleţii pe frumoasa 
Afrodita şi cohorta ei de soţi, amanţi şi copii. Reveria 
aceasta continuă, dă sens totuşi existenţei poetului: „nu 
ţi se părea inutil gândul să găseşti şi altceva/ de făcut 
decât să te gândeşti tot timpul/ la o frază în care să 
poţi locui o eternitate/ fără jenă..”

Poezia care dă titlul volumului Abatorul umbrelor, 
confirmă aserţiunea poetului Daniel Corbu care susţine 
că există o latură metafizică a postmodernismului 
românesc, instituită de poeţii moldoveni: Cassian 
Maria-Spiridon (care şi-a dovedit preocupările în acest 
domeniu prin eseuri specializate), Nichita Danilov, 
Daniel Corbu, la care îl adaug acum pe Gellu Dorian.

În poemul menţionat, Gellu Dorian se dovedeşte un 
neoplatonic, considerând lumea iluzorie iar finele 
umane, nişte biete umbre. Decapitarea umbrelor poate 
semnifica ieşirea din aparenţă pentru :”desfiinţarea 
unei lumi care şi-a dovedit inutilitatea/ milenii la 
rând,” În acest poem, autorul se dovedeşte tiranic, plin 
de cinism, prin imaginea munţilor de capete decapitate 
ale umbrelor, intenţionând să ne vindece de frica 
ontologică, procedând precum Alexandru Lăpuşneanu 
cu soţia sa doamna Ruxandra.

A reuşit.

1. Gellu Dorian – ABATORUL UMBRELOR (Ed. Tipo 
MOLDOVA, Iaşi, 2011)

2. Daniel Corbu - POSTMODERNISMUL PE ÎNŢELESUL 
TUTUROR (Princeps Edit, Iaşi, 2004),

Gellu Dorian – 
reveria continuă

Lucian GRUIA

jurnal cu scriitori
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poesis

Poemele lui David

a măsura poezia este ca şi cum ai bate la uşa 
străinului cu degetele deschide e tânăr îşi rade 
barba o dată la două zile iubeşte 
o fată cu părul lung mergeau împreuna la şcoală ea 
vorbea tare cânta la chitară şi îşi purta umbra sânilor 
vertical pe cămaşa umedă el 
citea mereu dintr-o carte pe care scria mare 
linux şi oh dacă ar şti tata
*
seizing poetry 
ca şi ne-am arunca 
amândoi pe urma lipicioasă 
a nopţii 
am asculta morrison 
şi un fel de albastru 
în unghiuri toamna 
se vede altfel 
din mâinile tale 
*
plouă dragul meu 
în toate ţările neliniştii noastre
se diluează nuanţele 
se desprind algele tăcutelor haine
pereţii străini ai ceasului
cad în ultima culoare întreagă
în ultimul cerc al poeţilor dispăruţi
şi tu vrei să vezi 
cum se scurg pe sânul meu drept
verticalele praguri
*
hai să jucăm tic tac toe
cu creta pe acelaşi teribil asfalt 
din anul inelelor transparente
mai ţii minte noaptea în care ai plecat
erai cu X ai ales-o pe cea neînceput de albastră
mie îmi rămâneau mereu 0 
şi cutia pe ultimul raft 
din cămara iluziilor noastre
*
hai să ne tatuăm pe spate un şarpe 
ierburi să ţâşnească din tălpile rug
să ne ridicăm o casă albastră sub ape
*
absinth e numele sânului meu 
la răsărit se lichefiază 
laptele amar al depărtării 
sunt prea mulţi de S în ventriculi
sunt prea mulţi şerpi dezveliţi de aripi
ne rupem hainele ca şi cum ar exista între noi o ultimă 
coastă
un ultim loc de unde ar mai putea creşte înapoi 
rădăcina bazaltului
absinth e numele ei 
fecioară 
*
nu contează ce ţi-au spus alţii 
poemul acesta nu este biblia seize the day 
despică-l în două suge-i seva 
şi visează david visează
*
sunt o femeie transparentă îmi trec mâinile prin lumini 
violet 
pântecul mi se despică în jumătăţi pe acolo ies copii de 
umbră 
striaţii de prezent mereu discontinuu 
cu sângele prin care iubitul îşi coboară nopţile
*
cum ai putut să supravieţuieşti îmi trimite un prieten 
mi-a rămas poezia alina poezia e o copilărie
şi ghemul durerii albastre 
alina ghemul e sfoara maro în care îţi legi pachetul cu 
nenumitele sentimente fire ţesute în toate numele tale 

în curând voi scrie şi despre îngeri umeri aripi nori şi nu 
pot 
să îl uit pe dumnezeu agăţat de mâini în ţara bunicilor
*
ai simţit cum te învăluieşte gândul cuiva ca într-o 
mătase gri 
cum se tulbură aerul lumii în jur când săruţi în smerenie 
tatăl pe frunte să nu îl trezeşti pentru 
nici o diferenţă 
de iubire
*
ar trebui să înceteze toată mareea aceasta de gânduri 
ele vin atunci când bărbaţii învârtesc lumea pe degete
mi-ai spune hello teacher tell me what's my lesson
istoria literaturii e o iluzie pe când
aici se poartă femei transparente de mână copii 
rămaşi la aceeaşi vârstă a visului
*
se spune că descreşterea lunii rupe ataşamente
scara de griuri se surpă în unghii întoarsele ore 
mergi unde vrei ridică-ţi umbra
şi umblă spre centrul pământului 
sau spre locuirea bărbatului
cu o mie de lacrimi
*
lucy in the sky with diamonds e doar o părere 
obiectivi suntem asupra umbrei
singurul lucru de care ştim sigur că dispare 
când lumina e deasupra creştetului
la fel şi moartea
* 
aminteşte-ţi prietene 
de cel care îţi creşte lumini 
aşa cum înainte de el mai sunt
tatăl privirea părul tău acolo necopt 
pentru că există mereu un phoenix al scărilor 
o gaură în cerul gurii pe unde
se scurg orele echinocţiului
*
s-a dus şi viitorul acesta 
îi ţinem îngustarea pe degete
fumatul iluziilor provoacă deseori poezie
modul unui timp androgin 
copulator şi născător de cuvinte
*
ziua aceasta david e începutul şi pântecul unui drum
luminile sunt încă sub tălpile bărbatului
cel pentru care femeile din kerala 
ar posti o întreagă rostogolire de lume 
* 
niciodată moartea să nu te supere 
iertarea modelată în lapislazuli
facerile în zile şi nopţi 
toamna care nu se mai despică
*
noi nu putem fi mai mult unul pentru celălalt
întâlniri la ceasuri oprite mereu 
în ora nepotrivită a întoarcerii
lumea e un acasă lasciv
pe dealuri vremurile se mişcă mioritic
şi nu ne rămâne decât să adunăm zilele
în perfectul simplu amar 
al toamnei de ceaţă
*
durerile mele nu sunt aberaţii 
nici rune din jocul semnului timpuriu 
traversează-mi o parte din sânge unuia charon
la schimb îmi va da o jumătate de moarte 
*
aştept însă cuvintele 
ca pe răspunsul lui dumnezeu 
la rugăciunile cu moarte pisici 
şi datoria karmei oranj
*
david iată cuvintele pe care ţi le-au spus:
ei nu se pot purta singuri. ei există
într-un dumnezeu fără mâini
pentru că mângâierea e o stare de agregare a nopţii.
ei există într-un dumnezeu fără tălpi
pentru că în sângele lor
curge glucidul iubirii. în ei există
un dumnezeu anemic
pentru că venele lor târăsc atât alb
cât poate duce zăpada. un dumnezeu
acrilic de la câte dâre lasă în pământ morţii
când ţin în burţile lor atâtea scame de cer

*
david iată cuvintele pe care nu ţi le-au spus:
moartea nu există. existăm numai noi
într-un dumnezeu gelos ca într-o păpuşă de câlţi
uitată ascuns în casa bunicilor
unde: a învârti cercul umbletul roata dinţată e pentru că
fiecare bunic duce cu sine un dumnezeu alb după cum
fiecare copil duce cu sine un dumnezeu roşu
*
david şi casele au dumnezeul lor şi
în dumnezeul lor se deschide mereu o uşă.
şi iarba creşte într-un dumnezeu
ca o sabie: un dumnezeu supt din pământ e un 
dumnezeu verde
cum pasărea-dumnezeu poartă cu sine toate
anulatele zboruri
i
stau aşa nemişcată şi poezia intră în mine dintr-o lume 
normală
port cercuri în jurul sânilor pe sub ei
gândul tău îşi trece transparentul amnestic 
ii 
îmi ies linii din piele îţi intră linii în piele. avem mâinile 
lipite, carnea lipită. 
doar oasele se plimbă în jurul nostru de la unul la 
celălalt
iii
râzi mamă râzi şi mama râde cu gura. ochii privesc spre 
ţara de unde 
nici el nu s-a întors niciodată. îmi decupez ochii din 
fotografia 
de la şaptesprezece ani. iau fotografiile în mâini şi le 
arunc 
aşa cum arunci nişte păsări în plus din tine. apoi toate 
cad
iv
aici erau două versuri despre cum seva iubitului meu 
creşte în mine organic
ascult întinderea spaţiilor înspre solstiţiu şi pierd. sunt 
în românia şi noaptea se întrerupe 
lumina
v
am pietre în jurul inimii. merg pe stradă îmi atârnă 
ventriculul stâng 
a tine. plâng pe stradă şi eu 
să văd cum e. lumea crede că sunt steluţe
în genele mele. cineva însă mi-a trimis 
calea şearpelui
vi
orfan legăn un copil lumea mă crede naivă (nu 
dorm cu pernă nu scriu înclinat nu strâng luna între 
coapsa ferestrei. apoi vii tu 
cu norii tăi care cresc din pământ precum tălpile înainte 
de treceri) 
câtă iubire pe lumea asta doamne. 
şi câtă moarte
vii
vii cu mine salvăm un isus de pe crucea luminată cu 
neon. traversăm o stradă. 
apoi privim cum ne dispar umbrele după colţul 
cu cinema patria
*
odată cu mine se deschide mereu o fereastră. adun
urma degetelor scriu mare alina
pe iarnă. tu scrii mare david. apoi suntem brusc mari
şi noi. ceilalţi scriu pe spatele nostru
fragil
*
o deşertăciune a deşertăciunilor
iluzii cresc neted precum pielea peştilor morţi. eu
desenez un x şi îndoi colţul. cântarea cântărilor
e pe acelaşi raft cu evanghelia
după isus hristos
*
sub stern îmi creşte un fel de lumină. el
face proiecţii în ventriculii mei de iarnă.
împrăştii cuvintele ca pâinea din mâna fiului meu
pentru păsările din piaţa unirii. indivizibil
plecasem deja în solstiţiu
*
ce faci tu femeie & în rest e viaţă
mereu mi se va lipi de palme aceeaşi fereastră cu tine
david aceleaşi acorduri. a love song. rămân
într-un film mut în care
epitaful meu e povestea aceasta

Iunie 2012

Alina 
Manole



14 CRONICAIunie 2012

Trăim azi sub semnul unui 
mare războiu şi, cu deosebire, 
sub gravele ameninţări ale 
consecinţelor lui. În acest timp, 
amărâţi de fărădelegile cu care 
popoare mari stau gata să 
lovească pe cele mici până şi în 
drepturile lor sfinte la vieaţă, şi 
îngrijoraţi de pedepsele cu care 
cei tari se silesc să înfioreze, nu 
rareori cu o rafinată cruzime pe 
cei mici, dar plini totuşi de 
speranţe într-o îndreptare a 
lucrurilor prin renaşterea 
cultului pentru eternul omenesc, 
credem, că în aceste cumplite 
vremuri nu se cade să practicăm 
fuga din lume, ci dimpotrivă, se 

impune să intrăm cât mai adânc într-însa, ajutând-o să-şi 
înmulţească noile năzuiţi şi să-şi sporească înaltele avânturi. De 
altfel, pentru o asemenea conduită a vieţii vin spre noi, din 
adâncurile istoriei, excelente învăţături şi exemple de acţiune, în 
frunte cu fapta aceea a marilor gânditori, cari interveneau în 
momentele de tulburare a spiritelor, pentru a ridica vălul de pe 
ochii celor ce nu puteau pătrunde misterul devenirii lucrurilor 
omeneşti, şi spre a le da posibilitatea şi pilda pentru acţiuni 
superioare. Existenţa dramatică a unui Pytagora sau Socrate, iar 
mai târziu a unui Descartes, Rousseau, Pestalozzi sau Kant şi, mai 
presus de toate, aceea divină a lui Iisus Hristos, care a dat vieţii o 
orientare nouă şi avânturi idealiste, stăruie din depărtările 
secolelor ca un exemplu viu şi convingător. De aceea, a lucra în 
linişte pentru clarificarea spiritelor şi la încălzirea aspiraţiilor lor 
superioare, pare să fie, mai ales azi, una dintre cele mai rodnice 
acţiuni chiar când puterile şi cercul nostru de lucru ar fi limitate.

Din mijlocul popoarelor se ridică mereu cu fiecare generaţie o 
elită de tineri, menită să constituie într-un viitor apropiat clasa 
conducătoare: tineretul studenţesc. În statul modern, această 
nobilă parte a tineretului e aşa de preţuită, încât s-a putut spune 
cu drept cuvânt că, pe drumul afirmării sale, un popor este ceea 
ce reprezintă elita tineretului său. În asemenea caz, dacă admitem 
necesitatea unei acţiuni de a stimula avânturile idealiste ale 
oamenilor epocii noastre, e logic să recunoaştem că lucrarea 
trebuie să înceapă în primul rând cu studenţii, ca unii care sunt 
chemaţi să ocupe după un timp scurt, posturi de răspundere în 
societate. Marea problemă este însă: cum întreprindem această 
lucrare? Cu ce anume trebuie să începem?

După un vechiu adevăr, lămurirea teoretică a ceea ce suntem, 
descoperirea calităţilor şi defectelor noastre, constituie prima 
condiţie necesară pentru orientarea adecvată a evoluţiei 
individuale. Cu alte cuvinte, cine se simte chemat să intervină în 
viaţa studenţilor sau cel ce doreşte să-i instruiască rodnic în 
vederea dezvoltării lor, trebuie să înceapă de la cunoaşterea 

studentului. În consecinţă, aceasta e lucrarea cea dintâi, cu care se 
poate interveni în mod folositor în viaţa zbuciumată a societăţii 
noastre şi cu ea şi începem: cu acţiunea de a lămuri sufletul de 
student, stabilind astfel o bază sigură de plecare pentru acţiunea 
de înnobilare a vieţii noastre.

Sufletul de student, această pitorească realitate, a mai fost deja 
studiată. Unii au făcut un portret liric al acestui suflet; astfel au 
procedat printre alţii Foerster în „Heidelbergul de altădată” şi, 
până la un punct, H. Murger, în Viaţa de boem; alţii au dat un 
tablou istoric al studentului şi vieţii studenţeşti ca de ex: F. 
Strowski, în Etudiants et Etudiantes şi F. Paulsen, în Geschichte des 
gelehrten Unterrichtes; iar alături de aceştia, numeroşi literaţi au 
făcut un tablou al studentului din punct de vedere laudativ sau 
calomniator. Ab initio, precizăm că aci nu ne interesează nici un 
portret liric, nici unul istoric, nici unul calomniator sau laudativ, 
ci numai o interpretare pur fenomenologică a sufletului de 
student. În fond suntem preocupaţi de a pătrunde în sufletul 
studentului, dincolo de manifestările lui de suprafaţă, pentru a 
prinde ceea ce este specific şi etern studenţesc; de a depăşi 
reprezentările trecătoare sau fenomenele de experienţă, adică 
miile de studenţi, pentru a ne ridica dincolo de fenomene la 
esenţe, la ceea ce constituie permanenţa sufletului studenţesc. În 
încercarea noastră ne încurajează credinţa că, descoperind sensul 
etern al conceputului „suflet de student”, s-ar putea determina şi 
o nouă atitudine de spirit a studenţimii.

După această motivare a studiului şi după fixarea obiectului 
şi a punctului de vedere din care privim tema, e locul să începem 
lucrarea noastră.

I.
În această toamnă, sute de studenţi au urcat pentru prima 

oară treptele universităţii noastre. În lumea întreagă, în fiecare 
toamnă, când porţile şcolilor de învăţământ superior se deschid, 
mii, zeci şi sute de mii de studenţi urcă treptele universităţilor. Ca 
să ne putem face o imagine despre numărul mare al acestei lumi 
de tineri, e suficient să amintim faptul că numai Statele Unite 
numărau în 1935 peste 500.000 de studenţi, care frecventau 
cursurile la cele peste 500 de universităţi americane. Acolo, în 
sălile de cursuri, ei aduc un suflet, care pentru mulţi e o carte 
închisă, un templu cu porţile zăvorite. Care e oare natura acestui 
suflet?

Prima cunoştinţă despre om şi, cu deosebire, despre psihicul 
lui, e un proces, care se produce de la exterior la interior, de la 
trăsăturile exterioare la constituţia internă. Să căutăm deci a 
descifra aspectele sufletului studenţesc, pornind mai întâiu de la 
examinarea ţinutei lui exterioare şi cu deosebire a hainei lui.

Revăd în minte şirurile de studenţi din anul întâiu; în 
memorie îmi rechem apoi nenumărate figuri de studenţi, care în 
anii precedenţi urcau pentru întâiaşi dată treptele universităţii şi 
constat la ei o trăsătură comună în ceea ce priveşte ţinuta: toţi 
studenţii şi cu deosebire studenţii anului întâiu vin la universitate 
în costumul cel mai bun pe care-l au şi pe care unii din ei şi l-au 

pregătit din vreme, încă înainte de terminarea clasei a VIII-a de 
liceu.

Înainte de răsboiul mondial, studentul venea la universitate 
îmbrăcat cu o haină neagră şi guler înalt de 8 cm.; el purta atunci 
costumul de domn, după moda cea mai autentică a vremii. Când 
bastonul şi gambeta constituiră elementele necesare unei ţinute de 
om plin de distincţie, studentul le adoptă şi el. În fine nu rareori 
în zile de sărbătoare sau la festivităţi, vedeai pe studentul dinainte 
de răsboiul mondial gătit ca un mire şi purtând pe cap jobenul. În 
viaţa studenţească, acest fenomen al grijii de ţinuta exterioară s-a 
manifestat în mod analog totdeauna. În Evul Mediu, când clerul 
reprezenta elita intelectuală, studenţii îmbrăcară toga clericală, 
purtând-o cu mândrie; iar când, mai târziu, uniforma militară 
impunea privirii, studenţii – mai ales studenţii germani din sec. 
XVIII şi XIX – adoptară uniforme asemănătoare cu şepci şi 
costume împodobite cu fireturi, galoane, embleme şi insigne, 
pentru ca după aceea, când în sec. XIX-lea ţinuta romantică, iar în 
urmă costumul civil deveniră prestigioase, să le adopte pe 
acestea.

Dacă ţinuta unui om e expresia structurii sale psihice, 
răspunsul la problema: ce proprietate psihică trădează natura 
ţinutei studenţeşti, apare în formă evidentă. Resortul psihic al 
comportării studentului în ceea ce priveşte ţinuta sau haina lui, îl 
constituie dorinţa de a arăta publicului că el este cineva, plăcerea 
lui de a fi remarcat, de a fi distins. Spre această concluzie ne 
îndrumează şi alte fapte pe care le oglindeşte viaţa mai recentă a 
studenţilor: după răsboiu, când criza economică n-a mai permis 
tinerilor un costum elegant, aceştia au înlocuit haina de ceremonie 
şi gulerul înalt cu o haină mai modestă şi cu un guler format 
„Schiller”; de un timp îşi face drum tânărul cu capul gol şi cu o 
coafură romantică, prin care el ar vrea, parcă, să spună celor ce-i 
înconjoară: iată-mă, priviţi-mă, eu sunt cineva! Prin urmare, când 
studentele şi studenţii se îmbracă mai deosebit, ei o fac dominaţi 
de dorinţa de a fi remarcaţi, dorinţă, care poate constitui un fericit 
punct de plecare pentru desvoltarea conştiinţii demnităţii proprii.

Înfăţişarea îngrijită a studentului ca şi resortul ei psihic, 
formează desigur elemente, care ne provoacă un sentiment de 
simpatie şi de preţuire a tineretului studenţesc. Totuşi, existenţa 
lor deschide cercetării noastre o nouă problemă: aceea a 
apartenenţii lor, adică problema de a şti dacă ele ţin de esenţa 
sufletului de student sau nu.

În ultima vreme, cam de la 1920 înainte, a luat o desvoltare 
însemnată psihologia vârstelor, şi cu deosebire psihologia 
tinereţii, căreia i s-au consacrat opere pe cât de numeroase pe atât 
de valoroase în frunte cu Psychologie des Jugendalters de Ed. 
Spranger şi Das Seelenleben des Jugendlichen de Charlotte Bühler. 
Ori, toate acestea sunt de acord să observe că tinereţea aduce cu 
sine conştiinţa eului, că, odată cu intrarea în tinereţe, individul se 
deschide ideii că el e cineva, că el înseamnă ceva, cu adăugirea că 
noua proprietate psihică e comună tuturor tinerilor. Aceste 
constatări ne obligă să conchidem că grija deosebită a studentului 
pentru haină şi ţinuta lui exterioară e desigur un fenomen 
interesant, dar ea nu este ceva specific; ea rămâne o manifestare, 

care s-a altoit pe trunchiul necesităţilor vârstei, căpătând la 
student numai unele caractere mai deosebite datorite culturii.

Altă cale de cunoaştere a omului e de sigur aceea a examinării 
expresiilor şi a gesturilor lui, căci în mişcările feţii, în mimica lui 
veselă sau tristă, în gesturi şi manifestări, se oglindeşte sufletul 
unui om mai bine decât în haina pe care o poartă. Să ducem deci 
analiza noastră mai departe, pentru a căuta să degajăm aspectele 
sufletului studenţesc din cercetarea mimicei şi pantomimicei 
acestei categorii de tineri, de care multă lume se preocupă cu o 
reală simpatie.

Obişnuit, studenţii anului întâiu vin la universitate, susţinuţi 
de un cald optimism şi de speranţe. Spre poarta lumilor de aur, 
reprezentate prin studiile universitare, ei păşesc cu încredere, 
veseli ca o zi de primăvară, cu fulgere în mişcări şi cu scânteeri în 
ochii lor cercetători. Odată deveniţi studenţi, ei participă la 
cursuri diferite, cu regularitatea elevului de liceu, merg la 
conferinţe şi serbări şi mai ales doresc să-şi asimileze rapid 
moravurile studenţeşti, căutând să guste serbările şi balurile 
studenţeşti, să frecventeze seratele, cinematografele, concertele şi 
teatrul şi să se bucure din plin de cântece, plimbări şi libertate. Cu 
aceste manifestări ne găsim în faţa unor fenomene, care dovedesc 
noi aspecte ale sufletului de student, demne de a fi analizate. 
Înainte însă de a încerca o cercetare a acestor manifestări în 
legătură cu problema noastră, socotim necesar să reamintim două 
date de psihologie:

1. Psihologia tinereţii a stabilit că această vârstă vine cu un 
puternic impuls după emoţii tari, că tânărul este omul, care 
doreşte să trăiască vieaţa din plin, oarecum în spiritul 
recomandării lui Nietzsche „Lebe dich aus; das Leben steht 
jenseits von Gut und Böse.”

2. Când tinerii au trăit mult timp într-un regim de disciplină 
şi de privaţiuni, pentru ca după aceea să obţină libertatea de 
manifestări, ei caută drept compensaţie să abuzeze de drepturile 
lor noi.

Amintind aceste două adevăruri de psihologie, uşor putem 
acum să ne explicăm manifestările mimice şi pantomimice 
constatate la studenţi. Mai întâiu; în faptul că în primul an tinerii 
sunt avizi de libertate, că ei vor să se bucure de liberul exerciţiu al 
voinţei lor şi să nu cunoască nici un lanţ, nici un obstacol, vedem 
un rezultat al condiţiilor lor speciale de desvoltare: nişte tineri, 
care în liceu au stat sub regimul de disciplină, nu pot să nu lase 
frâu liber manifestărilor lor, când intră într-un regim de libertate 
şi când mai ales la universitate li se vorbeşte de „libertas 
academica”. Pe acest drum, ei sunt încurajaţi şi chiar mânaţi de 
necesităţile vârstei lor, care doreşte emoţii tari. Aşa dar şi această 
manifestare ca şi aceea care privea ţinuta lor, examinată mai sus, 
reprezintă o manifestare desvoltată mai curând pe tulpina vieţii 
de tânăr şi constituie o trăsătură de ordin eterogen, iar nu una 
specific studenţească. Cel mult condiţia de student dă acestor 
manifestări o coloratură proprie, care nu se întâlneşte la 
nestudenţi: o notă de poezie şi de petrecere mai aleasă a vieţii în 

libertate. Dar atunci, dacă aceste aspecte ale vieţii psihice 
studenţeşti nu sunt elemente specifice, ci mai curând note 
periferice, firesc e să revenim la întrebarea iniţială: care este oare 
specificul sufletului de student?

II.
Gânditorul german Ed. Spranger, reluând o idee mai veche a 

lui Fichte, ţinea să fixeze în opera sa Lebensformen, o interesantă 
normă pentru stabilirea naturii cuiva: „sage mir was dir wertvoll ist 
– scriea el – und ich werde dir sagen vver du bist”. Prin această 
formulă, el ţinea să precizeze că cercetarea intereselor spirituale ale 
unei persoane din punct de vedere al orientării lor, e cheia 
potrivită pentru cunoaşterea ei. Această metodă de cunoaştere a 
omului este, după credinţa noastră, cea mai proprie şi cu ajutorul 
ei vom încerca a descoperi din examinarea naturii şi orientării 
intereselor spirituale ale studenţilor specificul sufletului lor. Să 
urmărim deci pe studenţi pentru a le cunoaşte interesele 
spirituale atât în manifestarea lor iniţială, când vin la universitate, 
cât şi ulterior, în evoluţia lor.

Cel dintâi act, care oglindeşte interesele spirituale ale 
studenţilor când vin la universitate, e desigur acel al înscrierii. 
Unii studenţi începători se înscriu la universitate şi o şcoală de 
învăţământ superior ca de ex.: la Litere şi Conservator, sau ]a 
Drept şi Arte Frumoase; sunt alţii, care se înscriu la câte două 
facultăţi: la Filosofie şi Drept, la Teologie şi Litere, ba chiar la 
Litere şi Agronomie; printre ei sunt destul de numeroşi acei 
studenţi care se înscriu la câte două secţii, de ex.: la Română şi 
Filosofie, la Italiană şi Germană, la Franceză şi Română, la Istorie 
şi Filologie clasică; printre ei se găseşte câte unul, care se înscrie 
chiar la trei secţii sau facultăţi.

Odată înscrierea făcută, studentul anului întâiu frecventează 
asiduu cursurile, alergând de la o oră la alta şi luându-şi 
angajamente ce-i depăşesc forţele; apoi el ascultă conferinţe chiar 
în afara specialităţii sale, la seminarii primeşte să facă lucrări 
pentru a trata subiecte, pentru care n-are încă pregătirea necesară, 
acceptă uşor însărcinări universitare şi mai ales ia hotărârea să 
pregătească examenele din timp şi bine.

Dar ceea ce impresionează în mod deosebit la studenţii 
începători, este preocuparea lor de a da toate examenele într-un 
timp cât mai scurt. „Toţi studenţii germani – observă Paulsen – 
intră în universitate cu planuri măreţe, ca în maximum 8 semestre 
să-şi ia doctoratul. Printre ei sunt unii, care regretă că nu şi-l pot 
lua mai curând. Rezultatul? Rezultatul e că, după iuţeala din anul 
I, intervine la unii din ei o lâncezeală, care-i face să nu termine 
studiile nici chiar în 12-14 semestre, ba unii nici chiar în 20.”

Puşi în faţa acestor fapte, care caracterizează pe studentul 
începător, e firesc să încercăm a degaja din ele trăsătura sufletului 
studenţesc. E în afară de orice îndoială, că toate aceste acte 
oglindesc un anumit suflet. Tânărul student vine la universitate, 
cu sufletul plin de iluzii şi drama cunoaşterii; el vibrează de 
credinţa că aici va găsi o fântână imensă de cunoştinţe, pentru a 
căror cercetare dispune de forţe nemărginite.

Astfel de manifestări, care formează regula la studenţii 
începători şi excepţia la nestudenţi, ne îndreptăţesc să conchidem 

că specificul sufletului de student începător e dorul lui de a şti, 
năzuinţa de a cunoaşte totul în lung şi-n lat, şi de a cuprinde în 
sufletul său o cantitate cât mai mare de cunoştinţe.

Că acesta este un aspect esenţial al sufletului studenţesc o 
dovedeşte şi faptul că totdeauna studentul s-a manifestat astfel: 
acum 150 de ani, când Goethe ne înfăţişează pe studentul 
începător în Faust, îi atribuie aceleaşi aspiraţii. Aşa rezultă din 
declaraţia studentului proaspăt sosit la universitate:

„Vă rog să-mi fiţi într-ajutor
Tânăr vin cu bani, avânt şi dor
De carte şi de 'nţelepciune.
Mama să plec, cu greu m-a lăsat
Aici vreau s-ajung un mare învăţat.”

Şi mai precis, marele poet redă psihologia acestui tânăr în 
declaraţia pe care acesta o face mai departe:

„Dorinţa mi-i învăţătura,
Să ştiu tot ce-i pe acest pământ
Şi cerul ce-o fi cuprinzând
Toată ştiinţa şi natura.”

Dar nu numai studentul de acum 150 ani, ci şi acel al Evului 
Mediu se caracteriza tot prin aceeaşi notă tipică: dorinţa de a şti, 
nevoia de-a învăţa cât mai multe. Aşa se explică faptul că atunci 
studenţii alergau de la mari depărtări să asculte cursuri la 
universităţi vestite, cum era cea din Paris, venind din Polonia, 
Austria, Grecia, şi chiar din Egipt şi Siria şi că peregrinau de la o 
universitate la alta, pentru a asculta profesori celebri.

Prin urmare, ceea ce caracterizează pe student, e dorul lui 
mare de a şti. Acesta nu-i deloc modest: tânărul student nu ştie 
bine şi precis ce să studieze; în schimb ei vibrează de un dor 
titanic de a cunoaşte, voind s-ajungă un mare învăţat; el aduce 
deci cu sine nenumăraţi germeni sănătoşi şi bogate resurse şi 
perspective de desvoltare. Sosind la Universitate, sufletul lui se 
deschide pentru a sorbi ştiinţa înaltă ca planta, care primăvara se 
înalţă spre cer, ca florile, care se desvoltă în splendida lună Mai.

După determinanţii săi psihologici, dorul de a şti al 
studenţilor îmbracă două forme tipice: la unii, el apare ca dor 
idealist de a cunoaşte; la alţii, ca năzuinţă după studiu în vederea 
căpătării unui loc bun în societate sau a folosirii cunoştinţelor în 
vieaţa practică. Cele două forme de manifestare ale dorului de a 
şti au fost remarcate de multă vreme, şi meritul primei observări 
revine poetului german Schiller.

În cadrul lecţiei sale de deschidere a cursului de istorie 
universală de la universitatea din Jena, el diviza pe tinerii studenţi 
în două grupe: în unii, care reprezintă pe Der Brotgelehrte – tânărul 
care învaţă în vederea unei profesiuni – şi în alţii, care aparţin 
tipului psihologic der philosophische Kopf – tânărul ce-şi scaldă 
sufletul în apele ştiinţei numai din dorul nobil de a cunoaşte. 
Diviziunea lui Schiller îşi păstrează până azi valoarea ei aşa cum 
rezultă şi dintr-un studiu recent al profesorului Kurt 
Stavenhagen, care deosebea la fel pe Der Brotstudent sau der 
Berufstudent şi der wissenschaftliche Student, sau din clasificarea 
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Prof. Barthélemy de la Sorbona, care încerca o diviziune 
trihotomică a studenţilor, împărţindu-i în „chercheurs de places, 
chercheurs de titres ou chercheurs de science.” Din toate aceste date, 
esenţialul de reţinut e, că studentul este un om, care doreşte să 
înveţe şi că în luptă cu studiul, el poate fi mânat de determinanţi 
deosebiţi.

Dorul de a şti al studentului prezintă noi aspecte din punct de 
vedere al raportului dintre el şi obiectul de cunoaştere. Sub 
această latură, dorul său de studiu se manifestă în două forme 
tipice: la unii, el apare ca o preocupare de a asimila ştiinţa 
predată, de a învăţa tot ce-aude de la profesor; la alţii, ca o 
năzuinţă de a depăşi procesul de asimilare prin acte de meditaţie, 
pentru a merge dincolo de cunoştinţele multe şi diverse la 
cunoaşterea esenţii lucrurilor. Poetic a înfăţişat Goethe cele două 
forme de manifestare ale dorului de a şti în contrastul dintre 
Faust şi famulus Wagner. Faust e titanul stăpânit de un dor 
nemărginit de a cerceta cu înflăcărare lucruri, oameni şi natură. 
Wagner e omul de cultură livrescă – Der Bücherwurm – şcolarul 
dispus să înveţe pe de rost tot ce-aude de la profesor. Faust a 
studiat „mit heissem Bemühen” pentru a-şi potoli setea de 
înţelegere, Wagner învaţă în măsura în care cunoştinţele îi pot 
asigura un profit. Faust e „ein echter Gemüts – und 
Stimmungsmensch” care vrea să pătrundă adâncul lumii şi să 
înţeleagă aspectele multicolore ale realităţii; Wagner e un om care 
nu-şi agită sufletul.

După intrarea tânărului în universitate, dorul său de studiu 
încearcă un nou proces: de lămurire şi de decantare, în sensul că 
studentul, supunându-se acelei legi a formării individuale 
exprimate de Goethe în formula „In der Beschränkung zeigt sich erst 
der Meister”, nu mai aleargă după cursurile mai multor secţii, ci îşi 
alege o specialitate. Odată cu fixarea la o specialitate, mai are loc şi 
o ataşare de profesorii secţiei sale sau numai de unii din ei sau 
chiar numai de unul. Toate acestea sunt procese, prin care 
studentul capătă o anumită structură pentru a deveni din student 
în genere, student în Filologie sau Filosofie, în Drept, Agronomie  ,
Medicină etc. Cu aceasta ne găsim în faţa unui proces deosebit de 
important, care ne duce la descoperirea mai multor tipuri de 
suflete studenţeşti. Nu este aci locul să descriem aceste suflete cu 
notele lor specifice; totuşi e necesar să indicăm câteva din 
aspectele lor pentru a se aprecia natura procesului pomenit. Iată-l 
pe studentul filolog: obişnuit, el e un tânăr orientat spre cultura 
livrescă şi erudită, e plin de convingerea că studiile sale sunt cele 
mai înalte şi că ele îi ajung; el e dispus să evolueze tot mai mult 
spre tipul de om introvertit. În multe privinţe opus lui e 
medicinistul, care, stând în contact cu clinicele, cu mizeria umană, 
cu bolnavi şi suferinzi, are un spirit realist; apoi, studiind o ştiinţă 
care evoluează repede, are cultul noutăţilor specialităţii şi având o 
ocupaţie absorbantă peste zi – cursuri teoretice, spital, lucrări 
practice – tinde să devină un tânăr dornic de compensaţii recreative 
(de muzică, teatru, cinematograf, bridge etc.). Cu totul deosebit de 
cei doi studenţi e cel de la Conservator şi Arte Frumoase. Acesta, 
când e mânat spre cele două arte din interior, duce cu sine 
caracterele specifice tipului estetic – cultul valorilor artistice şi o 

lipsă de preţuire a valorilor economice şi politice, înclinaţii spre 
vieaţa de boem şi preocupări de concursuri şi de jurii care 
distribuesc premii pentru operele realizate. Interesant e apoi 
sufletul studentului agronom. Ştiinţa agricolă constituie o imensă 
enciclopedie de cunoştinţe despre natură – aproape toate ştiinţele 
fizice, chimice şi naturale plus o parte din ştiinţele matematice, 
reclamând o muncă încordată de asimilare. Agronomii sunt de 
aceea împinşi de natura specialităţii în direcţia culturii realiste şi 
tehnice şi îndepărtaţi astfel de studiile umaniste. Dar tocmai 
această situaţie, îi face să simtă lacune, pe care caută să le 
îndepărteze frecventând unele cursuri de cultură generală, 
audiind conferinţe şi interesându-se de literatură, filosofie şi 
sociologie.

Pe temeiul acestei scurte descrieri a sufletului studenţesc am 
putea stabili o nouă concluzie: dacă, elementul constant al acestui 
suflet în anul I era dorul vag, dar puternic de studiu, în anul al II-
lea şi al III-lea el se prezintă ca un dor de studiu pentru o specialitate, 
mergând până la identificarea studentului cu specialitatea sa.

Paralel cu faptele indicate, în vieaţa studenţilor intervine tot 
în această perioadă o nouă şi semnificativă manifestare: aceea că 
studenţii încearcă o identificare cu profesorii lor. Acest proces 
poate să constituie o identificare pur exterioară. Se citează de ex. 
cazul studenţilor filologi, care în jurul anului 1840, începură a 
purta ochelari, creind o adevărată modă, pentru că profesorii lor, 
obosiţi de studiu, purtau acest auxiliar al ochilor.

Identificarea cu profesorii poate să fie şi una afectivă în censul 
că studenţii se ataşează de profesorii secţiei sau de unii dintre ei, 
manifestând faţă de aceştia o simpatie deosebită şi adoptând 
uneori o atitudine de adversitate faţă de profesorii pe care grupul 
îi critică. Pe lângă identificarea afectivă, studenţii mai încearcă şi 
una de idei. Astfel se cunosc cazuri de studenţi care adoptă 
vederile profesorului şi simt chiar plăcerea să se pună în slujba 
propagării lor. Dar cel mai important caz e acela, când un 
profesor cu o personalitate dominantă desvoltă în tineri 
sentimente de admiraţie şi-i stimulează la lucru. Astfel a fost cazul 
unui Fichte sau Herbart, al unui Lachelier sau Ribot, al unui 
Maiorescu, Iorga sau Pârvan, care au trezit profunde sentimente 
de admiraţie în sufletele studenţilor lor, antrenându-i la studii şi 
desvoltându-le pasiuni ştiinţifice. Prin astfel de influenţe, şcoala 
nu are decât de câştigat, deoarece ele pot sprijini puterea de 
muncă a studenţilor; astfel de profesori fac „şcoală” şi prin 
aceasta sporesc prestigiul cultural al facultăţii şi universităţii 
cărora ei le aparţin.

Dar anii trec şi cu ei sufletul studenţesc evoluiază mai 
departe. După ce am văzut cum s-a înfăţişat acest suflet în anul 
întâiu când păşea treptele universităţii timid şi candid, dar plin de 
dorul de a şti, şi după ce am observat cum în anul al II şi al III-lea, 
el a încercat un proces de identificare cu specialitatea şi cu 
profesorii, e locul să vedem, cum evoluiază în anul al IV-lea spre 
sfârşitul lui şi apoi, după aceea, până la luarea licenţei.

Încheerea studiilor universitare constituie un moment foarte 
important pentru vieaţa studentului. Cei mai mulţi dintre 

studenţii, care au urmat cursurile şi au depus examenele în mod 
conştiincios, ajung acum să cunoască oarecum limitele specialităţii 
alese şi să o domine. Conştiinţa acestei situaţiuni îi încurajează 
pentru o serie de acţiuni noi: mai întâiu, ei încep să-şi permită 
observaţiuni critice asupra teoriilor profesorilor, asupra disciplinii 
şi lecţiilor acestora sau asupra cărţilor, studiilor şi articolelor citite. 
Paralel le încolţeşte convingerea că şi ei au ceva de spus într-o 
chestiune, că au de făcut vreo observaţie sau apreciere, în această 
stare de suflet, noi vedem punctul de plecare al unei noi şi 
interesante activităţi: de a ţine conferinţe în public pentru a-şi 
desvolta ideile proprii sau de a scrie. Din acest moment, mulţi 
tineri intră în publicistică. Unii dintre ei încep tot acum, să aibă în 
vedere o lucrare de doctorat sau pregătirea pentru adâncirea 
specialităţii în străinătate sau formarea lor pentru un loc din 
învăţământul superior. Astfel evoluiază în deosebi un anumit tip 
de student: „capul ştiinţific” sau „tipul teoretic”.

Există alţii, care în ultimul an sau după absolvire şi până la 
luarea licenţii, încearcă nevoia de integrare în profesiune care se 
traduce în forme caracteristice. Cei de la litere încep a suplini ore 
în învăţământ, medicinistul începe a face practică, aplicând 
pansamente, făcând injecţii etc.; la rândul său, juristul merge la 
barou ca să-şi caute un loc de secretar de avocat sau participă pur 
şi simplu la şedinţele juridice, luând contact cu viitoarea lui 
profesiune. În această direcţie se orientează în special studentul, 
care sa pregăteşte în vederea unei profesiuni, „tipul practic” şi cel 
„social” sau „studentul ce-nvaţă pentru pâne”.

Odată ce astfel de manifestări şi-au făcut apariţia în vieaţa 
tinerilor avem indicaţia că sufletul de student începe să cedeze 
locul unui nou suflet: aceluia de cercetător sau de profesionist; 
totuşi, schimbarea nu intervine brusc. La mulţi studenţi, dorul de 
a şti rămâne constant nu numai până la licenţă, dar şi un timp 
după aceea, traducându-se prin acte tipice: frecventarea mai 
departe a unora dintre cursuri şi seminarii, preocuparea de 
studiul operelor profesorilor de specialitate şi completarea culturii 
prin lecturi suplimentare, însoţite de rezumate, însemnări şi note 
din cărţile citite. Cu aceste manifestări ne găsim în faţa unui 
proces de extensiune şi adâncire a culturii de specialitate, fie în 
vederea licenţei, fie chiar în vederea specializării sau a pregătirii 
pentru profesiune. La alţii, el se continuă multă vreme ca o forţă, 
care-i susţine, şi ca o flacără care le luminează drumul pregătirii 
pentru creaţia ştiinţifică de mai târziu sau chiar pentru 
profesoratul universitar, însoţindu-î uneori toată vieaţa.

Asemenea pilotului care priveşte dincolo de valurile mării 
spre ţinta călătoriei, să încercăm şi aici a ne ridica dincolo de 
faptele nenumărate pentru a stabili câteva concluzii.

Din cercetarea orientării intereselor spirituale găsim că în 
centrul vieţii sufleteşti a studentului stă dorul de a şti, năzuinţa de 
a învăţa, care centrează toate manifestările lui de la intrarea în 
universitate şi până la obţinerea titlurilor academice. În anul 
întâiu, acest dor apare ca o năzuinţă vagă, dar puternică, de a 
învăţa totul; el se continuă în anul II şi III, printr-un dor de studiu 
concentrat asupra unei specialităţi, pentru ca apoi în anul IV şi în 

preajma licenţii, el să se manifeste ca dor de extensiune şi adâncire a 
pregătirii speciale.

Varietatea de tipuri psihologice a studenţilor face ca acelaş 
dor să îmbrace aspecte diferite, de la manifestarea lui sub forma 
unei nevoi idealiste, până la aceea a unei trebuinţe practice de 
cunoaştere şi de la prezentarea lui ca năzuinţă de a asimila, până 
la forma de dor de a pătrunde esenţa lucrurilor. Totuşi, abstracţie 
făcând de aceste forme, e de reţinut faptul că oriunde găsim acest 
dor de învăţătură, ne aflăm în faţa unui student, pentru ca, în 
cazurile în care el se permanentizează, să se realizeze „der ewige 
Student”, acel tip psihologic pe cât de interesant, pe atât de 
frumos şi demn de admiraţie.

III.
În opoziţie cu această imagine a sufletului studenţesc, în 

spiritul nostru trăieşte alta cu mult mai cunoscută: aceea a unui 
tânăr îmbătat de iubire şi visuri, doritor de idile şi cântece, iubitor 
de petreceri în grupe sau în societăţi. Amintindu-ne de această 
imagine, la a cărei răspândire a contribuit îndeosebi Foerster cu 
opera sa „Heidelbergul de altădată”, trebuie să recunoaştem că ea 
reprezintă nu numai un chip simpatic de tânăr student, dar şi 
acela care pentru mulţi dintre noi trece drept cel adevărat. Firesc e 
deci să ne oprim asupra acestei imagini pentru a o cerceta din 
punct de vedere al elementelor şi a o aprecia din punct de vedere 
fenomenologic.

Un element aproape indisolubil din imaginea curentă a 
sufletului de student e desigur iubirea şi cu drept cuvânt. Anii de 
studenţie coincid cu anii de tinereţe; ori, în primăvara vieţii, când 
toate puterile sunt în creştere, cum oare n-ar putea preocupa pe 
aceşti tineri şi iubirea? E natural deci faptul, că în epoca 
studenţiei, unii tineri nu se mai gândesc la cursuri, profesori şi 
examene, ci se lasă stăpâniţi de gândurile inerente tinereţii, care 
răsar în fiecare, potrivit cu firea lui: la unul mai devreme, la altul 
mai târziu, la unul sub aspect idealist, la altul sub formă senzuală. 
Urmarea acestei stări de lucruri e că aventurile de dragoste ocupă 
un loc însemnat în vieaţa unora dintre studenţi, dând existenţei 
lor un colorit romantic şi pitoresc şi contribuind astfel la 
poetizarea vieţii.

Al doilea element din imaginea curentă despre student e 
aceea a unui om care gustă anii de tinereţe în petreceri, plimbări 
şi cântece. Şi într-adevăr sunt numeroase faptele vieţii studenţeşti, 
care vin să confirme o atare concepţie. Studenţii au petrecut 
totdeauna. Studenţii franceji ai Evului Mediu se complăceau în a 
mânca friptură de berbec, în a bea vin, a cânta şi a se ţinea de 
şotii. Studenţii epocii moderne – mai ales, cei germani – s-au 
închinat şi ei la fel cântecului şi băuturii, iar la petrecerile lor, 
antrenau şi pe burghezi, pe clerici, ba chiar pe teologi şi pe 
călugări, care doreau din timp în timp să se simtă iarăşi tineri. 
Astfel studenţii contribuiau la veselia oraşelor cu universităţi, 
dedându-se la spectacole, pe care lumea le privea cu simpatie. 
Universităţile şi oraşele adoptau o atitudine de indulgenţă faţă de 
cei ce petreceau inter pocula şi nu luau măsuri decât în cazuri 
grave împotriva celor căzuţi in profundum malorum.

Dar imaginea curentă de student se mai asociază în 
mintea noastră cu aceea a unui om care iubeşte muzica şi poezia. 
Şi pe drept cuvânt, căci totdeauna studenţii au cântat şi au 
cultivat poezia; iar în versurile şi muzica lor ei şi-au exprimat 
dorul de vieaţă, iubirea, visurile şi cu deosebire cultul pentru o 
existenţă plină de plăceri, în fond pentru o concepţie epicureică a 
vieţii. Tipice sunt în această privinţă celebrele versuri din 
„Gaudeamus igitur” şi cu deosebire prima strofă, care exprimă un 
adevărat program de viaţă:

„Gaudeamus igitur
Juvenes dum summus.
Post jucundam juventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus”

Şi tot aşa frumoasele versuri de simţire primăvăratecă:
„Soseşte de-aevea
Un tainic fior,
Dau mugurii-n floare
Şi fluturii-n zbor

Hoinarele doruri
Sunt iarăşi pe drum.
O cât de frumoasă
E vieaţa acum!”
Versurile sunt frumoase, neînchipuit de frumoase! Şi 

hotârât lucru ca ele au darul de a impresiona orice inimă sensibilă 
şi de a încuraja înflorirea ideii că vieaţa de student e o existenţă 
aleasă şi bogată în clipe de fericire. E firesc deci ca imaginea 
aceasta de student să ne apară plină de farmec. Nu e mai puţin 
adevărat că la răspândirea acestei imagini cât şi la promovarea 
simpatiei noastre pentru ea, a contribuit şi „Heidelbergul de 
altădată” printr-o serie de elemente prea bine cunoscute. Mai 
întâiu această dramă ne-a mişcat sufletul prin povestea vieţii de 
student a prinţului Karl Heinz. Acesta, venind să studieze la 
Heidelberg şi cunoscând acolo o societate de studenţi veseli, duce 
cu ei o frumoasă vieaţă de petrecere şi cântec, dedându-se în 
acelaş timp iubirii pentru vioaia chelneriţă Käthy. În compoziţia 
operei sale, poetul a ştiut apoi să cucerească simpatia pentru eroul 
principal, prin prezentarea acestuia ca a unui prinţ în care totuşi 
izbucneşte şi trăieşte eternul omenesc al tinereţii în toată 
sinceritatea şi intensitatea lui. Poetul a mai ştiut să dea şi un cadru 
simpatic desfăşurării dramei sale: aci totul are loc într-o atmosferă 
de cântece şi muzică, de excursii şi glume, de scene vesele. Iar 
pentru a spori şi mai mult interesul nostru, el a împletit întreaga 
acţiune cu cântece de la acel emoţionant „Gaudeamus igitur” şi 
până la cântecul final în care se evocă într-un mod plin de 
duioşie, vieaţa de altădată a tinereţii, care s-a dus:

„Acel ce-a fost însă student
În sufletu-i păstrează
Un foc nestins ce ori şi când
Cărarea-i luminează.

Trec zilele ca valuri dar
Ne las'un scump mărgăritar
El nouă să ne fie
Izvor de bucurie.”

După ce am readus în minte această imagine curentă despre 
student e necesar să ne punem din nou problema: ce valoare de 
adevăr are ea? Oare manifestările descrise sunt elemente specifice 
sufletului studenţesc?

Hotărât că nu! Iubire, cântec şi petrecere se găsesc şi la 
nestudenti şi e firesc să fie aşa, căci ele sunt manifestări cu mult 
mai generale: ele ţin de psihologia tinereţii. În regula generală, toţi 
tinerii petrec. Prin urmare, câtă vreme studenţii se dedau unor 
atari manifestări, ei o fac în calitatea lor de tineri, de adolescenţi, 
de Don Juani, de cavaleri. E totuşi adevărat că prin condiţia lor de 
studenţi, ei pot izbuti să dea manifestărilor tinereţii – iubirii, 
petrecerilor şi cântecului – forme mai alese decât acele ce se 
întâlnesc la tinerii de rând şi fără cultură.

Odată cu acestea însă, în faţa noastră se ridică cu drept cuvânt 
o nouă şi serioasă problemă: dacă aceste manifestări sunt legate 
de natura noastră, dacă ele se desvoltă pe trunchiul tinereţii 
eterne, ţrebuiesc ele oare condamnate şi combătute? Care trebuie 
să fie oare atitudinea demnă de recomandat studentului?

Răspunsul la această delicată problemă ni-l dă însăşi vieaţa şi 
anume vieaţa foştilor studenţi, care au ajuns oameni mari. Toţi 
aceştia n-au renunţat desigur la drepturile tinereţii, dar şi-au 
impus un program de vieaţă, care le dădea posibilitatea de a-şi 
împlini obligaţiile de student. În epoca universitară, ei au trăit 
vieaţa de student pe planul 
întâiu, în principal şi numai în 
secundar vieaţa de tânăr. Cu 
aceste caractere se înfăţişează 
privirii noastre vieaţa de student 
a unui Herbart, Fichte, Boutroux, 
iar la noi, a unui Maiorescu, 
Philippide, Iorga sau Pârvan. 
Dacă ar fi deci cazul să scoatem 
o concluzie din existenţa de 
student a acestor personalităţi, ea 
ar suna categoric astfel: toate 
aceste personalităţi au făcut din 
ceea ce e caracteristic tinereţii 
elementul accesoriu al studenţiei 
lor, iar din ceea ce e esenţial 
studenţesc – dorul de studiu – 
esenţa vieţii lor de tineri.

Ştefan Bârsănescu, „Suflet de student. Încercare de interpretare 
fenomenologică”, în: Revista Ethos, Nr. 1, 1944, pp. 5-18.
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16 CRONICA

Copilărie

Sunt născut pe această planetă
seamăn la faţă cu sînii tăi
şi cu piciorul cel stîng

Pe verişoara mea Margaretă,
de exemplu,
corabia o duce mereu…

Dar pe tine te invidiez,
pe tine te plîng.

De exemplu am
doar o gaură-n cap…
şi coboară seara
în care sunt scările –
în inima mea
pentru tine încap!
Frumuseţe ce eşti pentru toate-nserările.

Pe tine te invidiez,
pe tine te plîng!

Copilărie

Pe acoperişul de ziare al casei
flori galbene aruncate de
mîna ta roz.

Dar luna, dar luna…
împărăteasă a ţărmului vechi?

Vişini

Am îngenuncheat într-o cîmpie de vişini
Pe iarba vişinie a sufletului tău
Cel care a văzut Soarele
o să vadă şi Moartea
Nu ştiam că Dragostea ta
este o Moarte mereu.

Nu ştiam că va fi Dumnezeu!

Lîngă un muşuroi vişiniu de furnici
cu un arbore veşted în mînă
Aleluia! Mi-am spus,
aproape veşnic tu frate cu salcia…

Încălecat pe lumină,
încălecat de-ntuneric
Nu ştiam că Dragostea ta
este o Moarte mereu.

Cîinele nostru
– copilărie –

Ruşinea-i o plantă,
e un gîndac.
Cînd o vedeam
mă bătea mama.
Cîtă ruşine poate să fie
prin iarbă!
Mama spunea:
Uite, în cer e o ruşine albastră.
Dar cîinele nostru,
cîinele nostru,
cu coada tăiată
de vecinii cei trişti?!

Tot să fii sergent
I-a spus: Proza s-o scrii doar 
cu mîna!
Cu piciorul nu, nu!
Cu piciorul o să scrii
poezii.

Lîngă dealuri moi,
lîngă-albastre oi,
tot să fii sergent!

Mamă, în întuneric
am găsit clanţa asta –
nu-i de la uşa noastră.
Mamă, de ce plîngi?
Plîng, plîng, plîng –
lîngă malul stîng.

Lîngă dealuri moi,
lîngă-albastre oi,
tot să fii sergent!

Deal

A dispărut dealul din faţa mea
A venit Bau-Bau într-o seară

l-a luat cu el să-i arate ceva
sau mai ştiu eu ce.
Pe-atunci ochiul meu drept tremura.
Curtea mea era de ceară
de moarte dragostea mea!

Eu mai pierdusem un deal
într-o joi,
l-am pierdut cu tot cu fîntînă.
Ştiu că eram amîndoi…
Doar apa din ea a rămas
să mă plimb cu ea eu de mînă.
Trebuia să rămînă.

Am arătat-o la toţi.
Să vadă ce buric negru are.
Şi ăştia toţi
nişte hoţi,
au fugit cu ea în spinare
cu apa aceea a mea mică şi mare.

Au luat-o în clonţ,
au pus-o la colţ
şi ea a murit foarte tare.

Peisaj fără timbru

Vîntul se îngînă cu vîntul pustiu
iarba a-nceput să vorbească!
Diseară îţi spun că nu vin –
mai bine las iarba să crească.

Totul e plin de cari!
Şi cu totul cu totul de molii
Mai bine ar fi să dispari
printr-un cîmp străveziu de magnolii.

Albatroşi

În stîncă
începe o pasăre
neagră să plîngă.

Pasărea, de fapt, e
albastră ca marea…
Peste dragostea noastră
s-a lăsat înserarea.
Pe vîrfuri de stîncă

altă pasăre neagră
începe să plîngă.

Lîngă stînci
urmele noastre
încă adînci.

De-aceea
O să plouă la noapte-n
Crimeea.
Şi totuşi
cîmpul cel viu
al bătrînilor lotuşi.

Sală

Şi cum dădeau pe dinafară!
Erau făcuţi din alb şi roş'
împrăştiind în marea sală
lumina sînilor ei scoşi.

Cum raza lunii printre-arcade
pare de-atunci o umbră grea –
de-atunci tot mai sfioasă cade
cînd trece frumuseţea ta.

Melc

O, Moartea, desigur, sta-va la pîndă
căci pînda fusese inventată şi ea
să toarne verdeaţă în suflete cînd dă
Domnul prima verdeaţă… să dea!

Zilele vină toate cu ceaţă.
Miroase Moartea verde şi grea
aşa cum miroase viaţa, mi-e greaţă!
de-atîta dulceaţă putredă-n ea.
Ridică-te, tu, formă de cerc!
E lună pe cer şi luna e bună.
Melcule-melc, am să încerc
să fim cu verdeaţa aceasta-mpreună!

Acolo sub brazde de cer o să vină
o micuţă jivină, o tîrîtoare
şi-o să ţîşnească cu ea o Lumină
precum Moartea de mare.
Chiar şi cel mai al dracu' din cerc –

Iunie 2012

Dan GIOSU



salonul literar

CRONICA 17

s-atîrne pătrate de urechea cea stîngă
Melcule-melc, codobelc!
Cu Moartea cea verde tu lîngă.

Copilărie

De pom cu o lulea în gură
stă infinitul-killer blînd.
Eu tot păşeam lîngă bordură,
erai aproape Moarte cînd…

Grădina-aceea cu zambile –
şi iepuri albi şi iepuri roz –
mi-o dase Dumnezeul mie –
lungi, parfumate să le-nnozi.

Grea din pămînt creştea o piatră –
chiar lîngă pom şi lîngă ea
îngenuncheai tu fermecată
cu Moartea-n faţă – Moartea mea!

Era o moarte luminoasă
însă lipsită de lulea
căci îţi umplea întreaga casă
cu trilu-li, cu trilu-la!

Roz

Primele ziduri uscate de frunze
Apăreau dintr-un roz infinit
Fugeam cu picioarele smulse
confuz e…
Morţii-i căzuse clopotul –
eu l-am găsit.

Pasărea se frămînta cum să
crească iarba mai dulce
Eu mă frămîntam cum să
mă culc în ea
căci sufletul meu
voia să se culce…

Cînd, m-am întîlnit cu Moartea la colţ
s-a făcut că nu mă vede odată
Dar avea iarbă dulce în clonţ –
Asta n-am să uit niciodată!

Drum

Era o piatră rotundă
Întunericul noroios din drum
Or, mulţi o confundă
cu Moartea noastră de-acum.
Bat clopotele Morţii de fum.

S-au întins pe vreascuri uscate,
urît mirositor ca o punte,
gîndurile tale de moartă
şi din ele făcură ăştia o poartă
să treacă ea Moartea, tu moartă!

Făcută din frunze de vişin
şi tei argintiu
îmi vine să leşin
cînd ştiu că eu încă sunt viu
în al Morţii de frunze sicriu.

Totul a devenit galben şi alb ca de ceară
se fac rotocoale de umbre
din caii ce-aleargă pe-afară,
din aceia rămaşi pentru tumbe.
Şi-ncearcă şi alţii să moară,
alţii să umble!

Vai, cît aer înghit făcut
de sicriul de frunze!
Ca să fiu printre voi fericit…
dar… scuze!
Am uitat c-am murit!
Trăiască Moartea la Infinit!

Acum ce urmează?
vin ăştia să are –
o brazdă albastră cum este el,
cerul de mare –
Acesta-i misterul!
Că de fapt nu se moare –
asta urmează acum!
Bat clopotele Morţii de fum!

Deodată

Doamne, cîţi morţi văd
deodată în mine!

În dimineaţa asta
toţi poartă musteţi
clopotul alb
pe un cal alb vine:
Bună dimineaţa, băieţi!

Săru'mîna, Doamnă Moarte!
m-am împiedicat de dumneavoastră
cu umbrela mea roşie…
E atît de demult, de departe…
Nu ştiu ce e!

Amor

Din mările vrăjite de păsări albe şi
furtuni la fel de albe
încolăcite-n sare –
ţîşneşte Moartea noastră tot singură,
o ştii!
În negru, parfumată şi parcă tot mai
mare.

Pe braţe-ncolăcite furtunile-i, ţi-am
zis,
În ochi două corăbii de pînze
moi şi tari –
Îngenunchind sfioasă în propriul
nostru vis
de fiinţe curioase şi simpli edecari.

Din cînd în cînd aruncă în apă
o furtună
ca să ridice peştii cei coloraţi
la cer.
Aşa ca să-i înveţe cum se
înoată-n lună.
În luna-aceea plină tot timpul
de mister.

Dar noi nu ne mai temem de Moarte,
ştii tu bine!
Adică nu ne temem aproape de 
nimic,
vom sta sub ceruri albe, aşa,
fără ruşine,
privind al lumii galben şi
sidefiu buric.

Doar păsări uriaşe ce-au fost
odată-n mare
vor vrea să ne-nspăimînte
cu ţipetele lor.
Or, ele pot să ţipe cît or să
vrea de tare
Eu ştiu că sunt cu tine
şi nu mai pot să mor!

Mormînt

O, verde trist, tu iarbă rea,
de-acum încolo cerul cîntu-l
cu mult mai mult ca pasărea
să mor frumos, să bată vîntul.

Tu, piatră-n somn!
Tu, rouă grea!
Doar întunericul plăpîndul
sufletul meu îl răcorea
să mor frumos, să bată vîntul.

Oh, ca din apă Moartea mea –
din voal de apă ca mormîntul,
ca piatra-n rouă, roua grea
şi-un verde trist va apărea –
să mor frumos, să bată vîntul.

Moarte

Ptiu!
Totdeauna lîngă mine,
Moarte, eşti tu!
cu unghiile făcute,
sulemenită –
ca o iubită, ca o iubită!

Nu întrebi niciodată
dacă mă doare
iarba cea verde
piatra cea tare!

Nu întrebi niciodată:
Poate vrei să exişti?
cu ochii cei verzi,
cu corbii cei trişti.
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să mor frumos, să bată vîntul...

Nu mă întrebi niciodată
de tată, de mumă,
Moarte, tu, ciumă!

Nu ştii? Eu cu Moartea
am terminat-o!
Nu întrebi niciodată,
Prostituato!

Lan

Zeiţa Morţii se făcu 
o floare cum eşti numai tu.
Şi parfumă întregul land
al cavalerului Rolland…
Oh, de-ar fi fost la mine-n land!

Se făcu floare de porumb –
mult mai uşor eu să sucumb –
se întindea pe-ntregul lan
ca în povestea-aceea ca-n…
Oh, de-ar fi fost la mine-n lan!

De-a lungul apelor creştea
Moartea ca şi Moartea ta –
pe mal abrupt, pe verde mal
şi necheza precum un cal
Oh, de-aş fi fost eu pe-acel mal!

Tu, Moarte tu, cînd te mai faci
fă-te mai mult un lan de maci.
Dar cel mai mult aş vrea să vii
c-o tonă de melancolii –
de faci aşa, eu voi muri!

Pe cer un soare negru-blînd
ca tine Moartea de plăpînd
Tu să te-ntinzi la infinit
pe pietre negre de granit…
Oh, de-aş fi fost eu infinit!

Apă

Să pot muri în apa mare eu,
vapoarele să treacă peste mine
ce vor purta, cum poartă Dumnezeu
coloane-albastru-negre de rubine!

Voi sîngera la dreapta mea mai des
iar lupii vor veni să mă sfîşie
cum morţile dintre tufişuri ies,
atuncea cînd vor vrea totul să-nvie!

Dar într-o noapte de argint şi plumb
am să mă culc lîngă pietroaie strîmbe.
Uite-aşa vreau noaptea să sucumb –
oricine vrea ca noaptea să sucumbe!

Moartea

A venit Moartea să ouă
drept la mine-n bătătură
căţărată-n vîrf de şură,
fără coasă şi desculţă
să facă ouă de struţă.
Şi-am zis verde cimbrişor
Eu vreau ca mai an să mor!

Însă-acuma văz că vrea
cinci sute de morţi să-mi dea
şi-acelea mari cît casa
Ea desculţa, fără coasa
tare aere-şi dădea!

Însă dacă stau pe gînduri
nu-mi place-ntre patru scînduri.
Şi iar verde de măslin
mai bine să mor de vin
de-acela ţinut în doage
vină Moartea să mă roage
acolo suită-n şură
să mă las de băutură
să mor eu de moarte bună.

Însă o să mă doară-n cot
iarbă rea, fir de troscot!
Cer albastru-vişiniu,
galben fir,
Moarte, ptiu,
şi hai sictir!



misterele elenistice...
Aud strigîndu-mi, Lupule, si  ma sint condamnat la 

primaritate. Anaforeea recunoaste în persoana mea fiinta 
primara a Lupului, si eu gîndesc: blestemul stramosilor, 
Lupul!

Cobor în măruntaiele pămîntului, o cultiv pe 
Persefona, şi caut Darul, marele Dar care  
permanetizează fiinţa. Acum scriu Poeme,  mă recompun 
din eroarea naturii, şi spun că sunt Zeul, acela care a fost, 
cu închinăciune solară.  Sunt Zeul Lup, marele Zeu, acel 
Caucon, fiul lui Lycaon, şi voi fi fost cîndva  regele 
Arcadiei,  şi-mi voi fi înfiinţat pe muntele Lykaion, 
propriul meu sanctuar numit Lykosura, pentru cel ce a 
fost şi este prin datul sîngelui  Zeus Lykaios... Fiţi siguri 
că am sosit pe pămînturile Traciei din Arkadia, ţara  care 
se numea pe atunci Lykaonia, adică ţara lupilor,  şi mă 
voi fi numit Lykurgos, eu omul-lup, pentru că eram om 
şi mă îmbrăcam în piele de lup, şi-mi sărbătoream 
cuceririle... Ce barbarie, pe atunci, Zeule! Mi se aduceau 
sacrificii, şi le aceptam: erau  nişte tineri frumoşi care se 
jertfeau pentru mine, iar după ce curgea sîngele acela era 
mîncat de către ceilalţi tineri, care deveneau lykantropi... 
Nu ţi se pare, Anaforeea că sunt Lykantropul? Sau m-am 
trezit ca fiind lykantropul...  Din visul orbirii noastre, din 
seducţia misterului!...

Pe cîmpia însîngerată a copilăriei mele Lykaios 
răsare, am intrat şi am ieşit de multă vreme în acel ritual 
de iniţiere, mi-am lepădat pielea, am fost şi om, şi mă 
apropii de senectute, cînt toţi cei care au simţit pe pielea 
lor emoţia lupină şi lupească, vor deveni fantasme... Din 
straturile adînci ale ţărînii Lupul din mine va striga: Eu 
sunt Lupul, aveţi de ce vă teme!

Când citeşti cărţile lui Boris Crăciun îţi dai imediat 
seama că scriitorul este unul dintre oamenii luminaţi şi 
puternici în spirit, cu o pasiune  devorantă pentru istorie, 
acordând cunoaşterii trecutului sens şi semnificaţie. Îşi 
scrie cărţile cu o temeinicie rezultată dintr-o acribioasă 
documentare şi cu o plăcere care nu poate să-i vină decât 
dintr-o iluminare a ideii că literatura istorică poate 
valoriza cel puţin sugestia: omul actual ar fi o fiinţă 
absolut dezorientată şi rătăcitoare dacă nu-şi află 
trecutul, strămoşii, identitatea, iluştrii înaintaşi. Scrisul 
lui este ca o ameţitoare aluvionare de întâmplări, când 
provocatoare, când seducătoare şi suculentă în mustul şi 
imaginile epocilor de altădată. Cu stilu-i alert şi percutant 
şi cu o structură lirico-epică frapantă pătrunde în istoria 
Moldovei pentru a o readuce în actualitate spre neuitare, 
statornicie şi iubire. Istoria nu e o zeiţă nepătată, cum se 
spune, în labirintul ei secolele s-au strecurat uneori cu 
fapte infame, la care chiar gândul însuşi se transformă 
într-o vibraţie disperată, alteori cu lumini dătătoare de 
vitalitate şi frumos.

Noua sa carte Prinţesa de la Iaşi (Ed. Porţile Orientului, 
2012) ar fi a 40-a, în acest impresionant număr intrând 
romanele istorice, teatrul istoric, reportaje şi anchete, 
monografii, albume şi cărţi ilustrate, dicţionare, volume 
pe teme biblice nemaipunând la socoteală cărţile 
repovestite pentru copii din literatura română şi 
universală şi numeroasele ediţii îngrijite în volume şi 
antologii şcolare. Unui scriitor extrem de prolific i s-ar 
putea pune la îndoială 
calitatea operei, în primul 
rând din motivul că 
timpul, neîngăduindu-i o 
decantare necesară, 
revenire şi rescriere a 
textului, ar acţiona 
defavorabil asupra 
discursului. În cazul lui 
Boris Crăciun, critica 
literară nu remarcă aşa 
ceva, dimpotrivă, reţine 
talentul prozatorului, 
avid mai ales de teme 
istorice, relevante în 
pagini de ficţiune 
originale, în scene 
vizualizate de reînviere a 
istoriei, prezente fiind 
personaje ilustre ca 
Burebista, Ştefan cel 
Mare, Al. I. Cuza, Carol I, 
regina Elisabeta şi 
evenimente ca Războiul 
de independenţă sau 
trecutul zbuciumat al 
Basarabiei. Despre ştiinţa 
dozării faptelor, despre 

zestrea narativă cu ţeserea intrigii specific româneşti sau 
despre cunoaştere în detaliu a epocii, de aici lectura 
agreabilă şi instructivă, au scris, între alţii, Aurel Leon, 
Radu G. Ţeposu, Virgil Cuţitaru, Constantin Coroiu, 
Mihai Dinu Gheorghiu, Ion Rotaru, Ioan Holban, 
Constantin Ciopraga, Mihai Cimpoi.

Romanul vizual Prinţesa de la Iaşi sau Văpaia ochilor 
violeţi, un „romanţ de iubire în miez de veac XIX”, îţi 
oferă o lectură prin ea însăşi o aventură care intrigă şi 
fascinează. Cititorul se reculege într-o linişte adâncă ca 
apoi să penetreze geometria discursului, o face însă cu 
bucuria neascunsă a unei întoarceri în timp. Îşi 
construieşte mai multe variante mentale pentru ca cel 
puţin una dintre ele să corespundă, din punct de vedere 
al receptării, actului de cunoaştere a trecutului. Dacă 
lectura nu tulbură şi nu intrigă, atunci se apelează la fel 
de fel de trucuri ca să se ajungă mai repede la final, 
precum în unele filme comice care nu stârnesc râsul. Dar 
romanul lui Boris Crăciun înseamnă emoţia însăşi a 
scrisului, rezultată din înfiorarea cu care se derulează 
filmul întâmplărilor, din aventurile îmbrăcate în 
strălucirea veşmântului epocii cu caracteristicile ei. 
Asistăm la un fel de invenţie-imaginar care ţine de 
fenomenul paranormalului. O distinsă muzeografă, pe 
nume Ana, cu mare apetit pentru istoria învolburată a 
Iaşului şi a Moldovei, acceptă teleportarea pentru că la 
capătul tunelului timpului vrea să o întâlnească personal 
pe La belle princesse moldave. Căzută într-un somn adânc, 
Ana este antrenată într-o călătorie neobişnuită, ajunsă 
exact în trecutul veac moldav XIX. Venită vremelnic din 
viitor, cunoaşte acum la sursă drama sentimentală a 
Mariei, alintată Marghioliţa, frumoasa Moldovei, cu 
chipul desăvârşit, cea care întruchipează toate graţiile din 
mitologie – corp, talie, educaţie, spirit, cultură, armonie, 
farmec, cu aspiraţii la treapta cea mai înaltă a ursitei, 
încât „principii şi regii ar fi onoraţi să facă din ea o soţie”. 
Această poveste dintr-un veac romantic cu întâmplări 
extraordinare nu este însă decât pretextul reconstituirii 
unei lumi arhaice fascinante în care trăia prinţesa Maria 
Marghioliţa, de două ori Sturza şi apoi Roznovanu, 
preafrumoasa şi rafinata care a lăsat în veac legende şi 
istorii palpitante. Autorul cărţii urmăreşte, în paralel, să 
recompună un personaj complex, emancipat, doritor de 
libertate feminină, în limitele decenţei, într-un spaţiu şi 
timp al umilirii femeii. Romanul este construit „într-un 
design novator, care adaugă la arta cuvântului ferestre 
iconografice colate, în consens cu spectacolul mediatic 
actual”.

Boris Crăciun este scriitorul care ştie să-şi folosească 
mijloacele epice „încât să nu rişte sentimentalismul 
gratuit, rămânând astfel detaşat de fapte, dar cald şi 
stăpân pe expresie, pe linia bunei tradiţii de povestitor 
moldovean” (Aurel Leon), este pasionatul şi creatorul de 
literatură istorică, publicistul cu o vastă experienţă, 
profesionist al reportajului radiofonic, editor înzestrat, 
veşnic îndrăgostit de Iaşi şi de meleagurile natale. De la 
primul său roman Porţile Orientului (1980) şi până la 
Prinţesa de la Iaşi (2012) se interpune un timp al 
realizărilor scriitoriceşti remarcabile, se petrece o viaţă 
dedicată faptelor de spirit în cetatea Moldovei, în care 
încă mai doarme o linişte ca dedemult, pe alocuri încă 
mai pluteşte un parfum de veac ruginit. Aici, la Iaşi, 
istoria se ascunde de după fiecare colţ de stradă, dar 
ochiul format al scriitorului reţine ceva din forma şi 
vibraţia pietrelor, din vocea înfundată a clădirilor vechi, 
deşi „timpul fantomelor a trecut şi trecutul uneori e mai 
bun decât prezentul...”. Poveştile de viaţă, de dragoste, 
de moarte se repetă de când e lumea, dar momentele cu 
valoare de simbol, destinele alese şi făpturile nobile 
merită a fi zugrăvite în cuvinte. Boris Crăciun, narator în 
spirit clasic, o face cu o nesfârşită plăcere confesivă.

fascinaţia lecturii

Nicolae BUSUIOC

născocitorul de gânduri
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În copilărie, ca să ajung la şcoala din satul Talpa, 
trebuia, noi copiii din Homiceni, să parcurgem o distanţă 
de trei kilometri, indiferent de vreme. Ne organizam în 
cete, aprindeam făclii şi plecam la ore mici, dimineaţa. Ca 
să ajungem la şcoală. Iernile erau zbuciumate, nămeţii cît 
munţii, şi în suflet  frica de lup. Plecam de acasă cu frica 
de lup... Stăruia în mintea noastră îmaginea fiarei, 
auzisem poveşti cu lupi, cum au sfîşiat oameni.  
Aprindeam nişte făclii de seu, şi ne înarmam ca să 
travesăm cîmpia... Pe cîmpia dinspre Talpa, către Văleni, 
erau nişte clăi uriaşe de paie... Ca nişte animale 
preistorice. Era după Bobotează, înaintam în noul an, aşa 
cum intram în zăpadă pînă la gît. Cred că era pe la 
sfîrşitul lui ianuarie, dimineaţa se făcera ca o geană de 
lumină peste pădurea Turtelei, şi atunci, dinspre clăile de 
paie am văzut înaintînd către noi o haită de lupi, erau 
mulţi, cine să-i numere. Ne-am oprit, am privit cum se 
face în noi spaima ca o gheară de lup.  Eram cinci copii, 
şi ne-am acoperit capul cu mîinile, şi-am intrat în 
muntele de zăpadă, şi-am aşteptat... Eram ghemuit, 
spuneam o poveste sau recitam Tatăl Nostru... Acoperiţi 
cu zăpadă. Cineva a strigat: au plecat, mă Gheorghe, 
Vasile, Petrache, au plecat pe pustii!  Am ieşit din 
noaptea spaimei şi ne priveam înmărmuriţi, dinspre 
răsărit un  soare roşu ne ardea faţa. Soarele! Lupii 
dispăruseră. N-am ştiut nciodată dacă au fost ei sau doar 
nişte fiare în  imaginaţia noastră. La răsărit sigur în ochii 
noştri venea Soarele ca un Lup, şi eram fericiţi, scăpasem 
cu viaţă! 

Pe tatăl meu Cei din Homiceni îl strigau: Gheorghe a 
Lupului şi Lupul, sau Lupul lui Laiu, sau Soarele Lup, 
Apollo Lup, Gheorghe a Laiului,  Lupul lui Apollo, şi eu, 
Anaforea, sunt fiul Lupului. Îmi strigi , deşi nu doar 
gîndul meu te aude, eşti Lupul,  tu eşti fiul Lupului, iar 
copii tăi sunt Lupi... 

Îmi răscolesc memoria, îmi caut gîndul primar care 
să-mi dezvăluie identitatea. Soarele alunecă pe zăpada 
împietrită, ca o rană, cu sîngele înflorind în mugurii 
gerului. Şi tu, Anaforeea, îmi strigi: tu eşti Lupul! Şi eu 
spăun: Sunt, tatăl meu era Lupul lui Laiu, şi eu sunt 
Lupul: Sunt mîndru de numele meu. Prin datul lupului 
mă apropii de Apollo, de soare mă apropii, gîndind la 
zăpada împietrită pe care labele soarelului,  roşii, 
prelingeau în dimineaţa de februarie sîngele... Al meu, 
sau al oricui aş fi fost, pentru că sunt neam de Lupi, 
Anaforeea, iar tu iei în derîdere numele meu!...

- Sunt Lupul luiu Laiu, şi sunt născut din munţii de 
omăt, peste care un soare proiecta viaţa!

Unii zic că numele zeului ar veni de la  Zeul-moş...  
Alţii zic că numele zeului dac ar veni de la frigianul 
zalmos care înseamnă lup, numele zeităţii ar fi  Zalmoxis 
şi Zamolxis... Tot felul de metastaze care zbîrnîie pe la 
ureche, întru pomenirea cuvintelor şi a filosofilor. 
Porphiros explică varianta Zalmoxis prin cuvîntul trac 
zalmos care ar fi însemnat blană de urs, arătînd prin 
aceasta ca la origini zeul ar fi fost la origini un zeu-urs. 
Tot ce e posibil. Unii şi alţii i-au găsit origini şi 
semnificaţii care ne trimit la teme pămînteşti, selenare, 
solare, dar toate subsumate unui gînd comun: zeul 
suprem. Sincer, eu nu cred prea mult în forţa acestui zeu. 
Prea sună scientist şi mistificant numele său, poate 
numai de dragul unor aparenţe!... Şi-apoi,  acelor daci le-
o fi fost tare greu să pronunţe cuvîntul zeului lor. Eu cred 
că numele acestuia va fi fost o născocire a lui Herodot, şi 
a celor care i-au urmat.  Dacii nu se aveau decît pe ei 
înşişi, îşi ziceau Lupi, şi se complăceau să trăiască cu 
fiarele... Gata! Vor fi fost prea sălbatici ca să aibă 
imaginaţie!  Aceşti daci se vor fi împrumutat de la greci, 
pentru că erau leneşi cu gîndul şi vor fi adoptat  
misterele eline, pentru că erau gata făcute... Hm!  Cine nu 
crede în erezii să se conformeze cu basmul, să înghită 
supoziţiile şi să subscrie la universalitate. De unde să 
ştim ce-o fi fost pe atunci? E gîndul profanului... Erau 
sigur analfabeţi, iar după o sută şi ceva de ani i-au gonit 
pe romani, ca să mai rămînă încă un mileniu în 
întunericul nescrieirii. Vai celui căruia îi lipseşte lumina 
scrisului şi cititului!... Geaba Lupul Solar va fi bîntuit 
prin munţi şi pe văi, locul lui va fi fost în ceruri...  Dar 
dacă va fi existat prin miturile vremii, e posibil ca gloata 
să-l fi aflat în preajma lui Dionis şi Orfeu, că dacă ne 
luăm după vorbe, va fi seamănat întrucîtva cu aceştia. 
Nu-i obligatoriu ca dacii să fi avut un zeu suprem, de ce 
să-i obligăm să se închine unei singure divinităţi 
supreme? 

Trecînd peste îndoieli, din ceea ce ne spun ceilalţi 
înţelegem  caracterul esoteric al acestei divinităţi, pentru 
că nemurirea sufletului se dobîneşte şi aici, şi la alţii, prin 
iniţiere... În scenariul mitico-ritual al morţii, şi 
reîntoarcerii pe pămînt, (a epifanieiei), sufletul se face 
nemuritor, nu se crede  nemuritor... Acest lucru se 
realizează prin actul iniţierii, ceea ce-l apropie pe Zeu de 
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excepţional făuritor de asemenea creaţii, pentru că, sub 
aspect formal, cartea conţine sonete în vers alb, poeme 
care sunt, în fapt, esenţe de stări sufleteşti – după 
mărturisirea sa. Abordând, în modul acesta insolit, 
specia, căreia i-a consacrat mare parte din activitatea sa 
literară – alcătuind cea mai amplă şi valoroasă selecţie 
din literatura română –, poetul demonstrează, prin 
volumul de faţă, în care încununează preocupările sale 
din acest domeniu, începând din 1969, cum precizează 
în Mărturisirea de la sfârşit, că, în ciuda canoanelor 
care l-au impus şi i-au asigurat longevitatea, sonetul 
este un tip de creaţia a cărei prospeţime perpetuă nu e 
dată atât de planul formal, cât de fiorul pe care îl 
înglobează şi pe care harul artistului e capabil să-l 
transmită.  

Îmbinând credinţe străvechi, ale căror urme sunt 
atestate în mitologia generală sau în cea biblică, Radu 
Cârneci construieşte monografia iubirii, Începutul de 
taină fiind pus sub semne astrale: Sus, astrele în crugul 
etern lunecând – / timpul tău aştepta, o, Dorador! – 
sentimentul începându-şi aventura existenţei odată cu 
Facerea, când, La început de timp / îndemnându-ne 
către piscul de jertfă / înfloream… Imaginarul poetic e, 
prin urmare, alcătuit din elemente mitice, fiind Tărâm 
de vis: splendoare şi beţie la margine de timp, populat 
de fecioare fremătând şi copaci cu ale căror trunchiuri 
se unesc acestea, de şerpi îndrăzneţi, într-un spaţiu în 
care perechea care traversează cartea se propune drept 
doi stâlpi de piatră printre care treceau îndrăgostiţii 
către moarte, fiindcă Eros şi Thanatos cutreieră, 
aproape îngemănaţi acest univers erotomorf, unde cei 
doi îndrăgostiţi par a reîncarna perechea primordială. 
Armonia peste care stăpânesc cei doi, cvasiedenică, 
este însă, fracturată de energii dionisiace, a căror 
expresie alegorică sunt hergheliile înaripate care  fac 
dragoste alungându-se, în timp ce aerul e purpuriu de 
patimi ademenind / pe neştiutorii de moarte, toate 
comunicând o vitalitatea debordantă. Hipersenzitiv el 

însuşi, eul liric percepe aici întrepătrunderea cerului cu 
pământul: Vuietul apelor mari se amestecă-n / vuietul 
stelelor, în timp ce păsări se-ndreaptă spre nord 
intuind / timpul de dragoste…

Primul poem, Rugă, amintind prin multe aspecte de 
marea cultură a lumii, e o invocaţie către Parce, zeiţele 
destinului, poetul însuşi asemănând gestul acesta al 
său cu al lui Hölderlin (Acum către Parce, ca Hölderlin 
mă tângui…), din perspectiva aflării la mijlocul zodiei, 
pentru ca finalul să reformuleze eminesciana dorinţă 
sacrificială a lui Hyperion adresată demiurgului: Reia-
mi al nemuririi nimb / Şi focul din privire, / Şi pentru 
toate dă-mi în schimb / O oră de iubire.

Indirect, poemele lui Radu Cârneci exprimă 
atavicul efort de refacere a androginului, mit ale cărui 
ecouri se regăsesc de mai multe ori în carte (Unul în 
celălalt ne potolim cuvintele / unul în celălalt 
căutându-ne / unul în celălalt găsindu-ne-nceputul / 
unul pe altul respirându-ne), pentru ca în Jurământul 
să se exprime încununarea aspiraţiilor îndrăgostitului, 
în stare să prefacă la nesfârşit fiinţa dragă, şi să o 
zămislească, tot la nesfârşit, astfel că, sub imboldul 
iubirii, trupul devine transparent de dor, iar iubita 
cheamă / îndeamnă / promite: intră în mine ca într-o 
cathedrală de aer, consacrându-l pe iubit drept preot al 
ascunselor semne.

Întâlnirea cu dragostea e misterioasă,  ritualică, în 
contiguitatea jertfei purificatoare (Masa noastră va fi 
simplă: acolo / în fiecare zi / iedul de jertfă pe jeratic / 
vigoare dându-ne spre purificare), aceasta părând chiar 
a avea un învins (Şi de fiecare dată, eu, învinsul, 
îngenunchind / la porţile cathedralei închizându-se…, 
încât Înfrânt, luptătorul agonizează pe scut…) şi se 
petrece la oră / când zodiile se întâlnesc în cer / când 
sângele descalecă de pe caii nebuni / când se-ntâmplă 
minuni în răspântiile nopţii.

Pusă sub semnul cuvintelor din Banchetul lui 
Platon, în care, invocându-i pe îndrăgostiţi, titanul 
spiritualităţii antice le înfăţişează idealul spre care tind 
dintotdeauna sufletele încărcate de sentimentul 
suprem – … O, îndrăgostiţilor! Nu cumva ceea ce 
doriţi este să rămâneţi pururi împreună, unul alături 
de celălalt, astfel ca nici noaptea, nici ziua să nu fiţi 
departe unul de altul? Ei, bine! dacă aceasta ar fi 
suprema voastră fericire, aflaţi că vreau să vă unesc, 
să vă topesc laolaltă; din voi doi o singură fiinţă să 
întruchipez şi, cât veţi trăi, să fiinţaţi unul în altul, iar 
când veţi muri să fiţi (şi în împărăţia lui Hades) o 
singură persoană: să trăiţi şi în moarte unul prin 
celălalt. Gândiţi-vă bine de nu-i aceasta unica şi 
tăinuita voastră dorinţă şi spuneţi-mi dacă nu aţi voi 
să vă dărui cu o astfel de soartă?... –, cartea lui Radu 
Cârneci, Scrisorile către Dorador. Jurământul, apărută 
în 2006 la Editura Orion din Bucureşti, într-o 
prezentare grafică deosebită (coperta şi ilustraţiile: 
„Salons” parisiens), în ediţie bilingvă româno-franceză 
(traducerea în limba franceză: Paula Romanescu), are 
ca punct de plecare şi etalon Cântarea cântărilor, 
iubirea fără seamăn dintre Solomon, fiul lui David, şi 
Sulamita, şi este construită că un lung monolog 
adresat, în care iubita / iubirea, Dorador (un termen-
fiinţă, inventat de mine – cum mărturiseşte autorul), 
este, concomitent, referentul, destinatarul, obiectul 
contemplaţiei, promisiunea Absolutului, proiecţia unui 
ideal de iubire, dincolo de contingent, dincolo de orice 
atingere impură (Te voi închipui toată numai din 
miresme: / ca o grădină clătinată de vânt, clătinată / 
de lumină vei fi, Dorador!), fiindcă, asumându-şi 
atribute biblic-pygmalionice, îndrăgostitul are harul de 
a crea, sub pomul cunoaşterii, în acelaşi timp, propria 
damnare, dar şi speranţa de mântuire – corpul tău, 
cathedrală în care voi îngenunchea –, prin 
întruchiparea fiinţei dragi (smulgându-mi coasta, te 
zămislesc sau: mereu zidindu-te celulă cu celulă / 
piramidă şi fagure), osmoză de etern şi efemer, într-un 
cuvânt, Ceamaifrumoasă, Dorador.  

Proiecţie diafană, mai ales olfactivă, alcătuită din 
miresme, femeia din poemele lui Radu Cârneci, 
asemenea înaintaşelor ei din vremurile biblice, e, 
pentru cel îndrăgostit, tot ce poate fi mai apropiat de 
sacru (sintetizând organic fumul de tămâie, mirtul, 
aloea, nardul: Pletele tămâi răspândi-vor: fum dulce / 
peste chip, peste ochii uimiţi. Umerii / Mirt vor purta 
şi, alunecând din subsuori / aloe albăstrind spre 
pântec…), principiu al vieţii şi, totodată, generatoarea 
unei adevărate beţii senzoriale: Fântână eşti /o, 
deschide-te gurii mele! Şi ochilor, pajişte… Trăită 
dincolo de efemer, de carnal, iubirea aceasta este 
esenţă pentru suflet, de fapt, chintesenţă a închipuirii, 
pe care eul liric o imploră: respiră-mă: ca pasărea voi 
cânta, simţind forţa demiurgică a acesteia: Precum 
pasărea voi cânta, ca iarba voi creşte / mă voi risipi ca 
ploile, ca soarele voi lumina / asemenea pământului 
roditor voi fi / ca un descântec mă voi subţia: 
mireasmă…

Poemele lui Radu Cârneci pot fi citite şi ca 
epitalamuri, deşi iubirea pe care o aduc în versurile lor 
este dincolo de concret, de obişnuit, pentru că femeia 
este aici, concomitent, iubita, sora de dor, trăind şi 
născând caznele sângelui: caznele sufletului! O 
senzualitate diafană, discretă, dar fermă răzbate de-a 
lungul volumului din referirea la elemente ale 
corporalităţii, sâni palpitând ca mareele, gură, ochi, 
plete, coapse, trupul întreg, învins de valul sângelui, cu 
toate că Dorador este cea fără-de-chip, sugerând 
caracterul proteic al iubiri, în stare să refacă, prin 
fiecare îndrăgostit, Geneza: din lut / te-am zămislit, 
Dorador, chip descântat, încât, în felul acesta, poate 
accede la veşnicie: Aşa te voi fecunda cu veşnicie.

Pentru îndrăgostitul-poet, fecundarea este, în 
primul rând, prin cuvânt, apanajul său, forţa sa 
inalienabilă: Cu un cuvânt te voi schimba într-o pajişte 
/ cum n-ai mai fost, iar duhul meu (…) îl vei primi 
tăcând şi îmbătându-l. Cu acest atu, dragostea, delirul 
de taină – imagine oximoronică – este sinonimă cu 
poezia: poezia (…) este delirul de taină, integrând 
aportul esenţial al sacrului, identificându-se cu el: 
Poezia este respiraţia aurie a zeilor / ţesând sufletele 
cu cer, dând ploilor cântece / Şi soarelui chip.  

Excepţional cunoscător al sonetului românesc şi 
universal, Radu Cârneci este, totodată, şi un 

Continuând invocarea iubitei, în partea a doua a 
cărţii, Jurământul, formula prozodică se schimbă: 
textele nu mai sunt sonete în vers alb, iar poemele 
ample decurg unele din altele, în deplină concordanţă 
cu experienţa ontologică acumulată şi cu încercarea 
eului liric de a legitima în Absolut, peste Muntele 
Statorniciei pasărea duhului, zidind, asemenea lui 
Manole, chintesenţa femeii (fără-de-trup; chipul tău de 
aer), aureolată de lumină tragică în Cer şi pe Pământ şi 
purtând stigmatul sacrificiului, sugerat de Mielul 
fraged sângerând pentru / iubirea aceasta / spălându-
mă de păcatul primordial.

Şi dacă, în prima parte, iubirea e, cu precădere, 
trăire în derulare sau aspiraţie, în partea a doua, tot 
mai pregnant, timpul mi te ascunde, iar memoria 
degetelor aduce promisiunea potenţialei întrupări din 
pasărea duhului tău. Între demult (când ploi şi rodiri 
în ceaţa moale ca visul: / pluteau dealurile legănându-
se / rândunica oua în părul bunicului / turmele se 
scăldau în laptele Lunii / nunţile durau trei-patru 
veşnicii / pomii erau din albine de aur / fulgera şi tuna 
cu colinde în vară…) şi acum, sinele s-a metamorfozat, 
noua identitatea pe care şi-a durat-o fiind eu cel fără-
de-tine, dar fără a avea sentimentul scindării, chiar 
dacă, retoric, îşi strigă iubita şi timpul care nu mai e: 
Unde eşti?, fiindcă percepţia iernii de care mă tem nu-i 
provoacă un cataclism sufletesc, din moment ce are 
imensa fericire că, prin ea, a avut totul, că ea e o 
condiţie sine qua non a existenţei lui căreia îi declară: 
Dacă nu ai fi fost de la începuturi / te-aş fi creat, 
sentimentul făcând posibilă reiterarea Genezei: duhul 
meu plutind peste apele nevăzute / ar fi poruncit să se 
facă lumină / fixând cerul în cuiele stelelor, ar fi ivit / 
munţi şi câmpii şi toate vieţuitoarele, pentru că în a 
şasea zi aş fi împodobit / firea cu tine / tu de atunci şi 
pururi prima / şi fără-de-asemănare, forţa ei având 
puterea de a-l re-crea chiar şi pe el: din coasta ta m-aş 
fi zidit / întrupându-mă / spre a mă închina ţie matrice 
/ a bucuriei / şi a durerii. 

Disecând, din piscul prezentului treierat de iubire 
(iubirea care mă treieră), lumea lăuntrică – Niciodată 
mai lucid în adoraţie! / Niciodată mai puternic în 
virtute! –, artistul îi reliefează valenţele, proclamând 
dragostea ca stare supremă fiindcă ce-i oare mai înalt 
decât Iubirea / mai adânc şi mai cuprinzător? Şi, 
asemenea tuturor creatorilor, aminteşte nemărginita-i 
putere a Timpului, căruia toate i se supun / până şi 
zeii, însă, înăuntrul acestei forţe infinite, poetul – aflat, 
aşa cum prevedea T. Maiorescu, la fel ca toţi scriitorii 
care i-au urmat lui Mihai Eminescu, sub auspiciile 
geniului său –, percepe încă o dimensiune, cea a 
sufletului, care are durata lui (de la începutul lumii), 
de-a lungul căreia îşi plămădeşte şi-şi desăvârşeşte, 
biciuit / răstignit, idealul de Femeie Absolută trecută 
prin stea / şi prin lacrimă şi, prin urmare, veşnic 
necunoscută pe de-a-ntregul, altarul care-l proiectează-
n eternitate, somn al meu şi nesomn, liman al visurilor, 
proiecţie a purităţii, acces la proximitatea Infinitului 
sau la iluzia lui, singura fiinţă care ştie că, pentru el, 
adevărul stă-n vis / realitatea în irealitatea-i adâncă.

Motivul zborului este, de asemenea prezent, poetul 
neputând să-l eludeze, de vreme ce acesta este visul 
omenirii dintotdeauna, iar iubirea îi facilitează accesul 
la el: Zburam? / eram aproape de marginea Infinitului, 
fiindcă zburând ne zidim ca într-o cathedrală de aer. În 
felul acesta, poetul îşi asumă statutul de posesor al 
unei mistici: mistica mea / slujeşte Iubirii, iar 
sentimentul scris cu iniţială majusculă, e perceput ca 
esenţializare, sublimare a tot ce e viaţa, chiar o nouă 
naştere, poate cea deplină. Şi, totuşi, mereu în 
aşteptare, procesul de făurire e necontenit, tinzând 
spre o lume-ntreagă / ne-mai-văzută-n forme şi-
armonii.

Dacă E timpul cel ce ne împovărează, iar Timpul e 
gâde şi doar mândria de-a fi fost perechea / rămâne-n 
noi: o drojdie de preţ, testamentar, eul liric îşi 
desemnează iubirea ca fiind o singură icoană-n suflet: 
tu / îţi jur! Iar aceasta devine chezăşie a jurământului, 
a umilinţei, a repetării gestului făcut de Omu-acela 
sângerând în cuie, iar, spre sfârşit, chemarea se 
nuanţează, însoţindu-se cu o evidentă notă de 
dramatism şi de resemnare în acelaşi timp, trecând, 
aşadar, de la Unde eşti? la Ah, unde eşti?, astfel că 
Jurământul, cea de a doua parte a cărţii, este o privire 
din pisc, retrospectivă, încărcată de satisfacţie,  eul 
contemplându-şi opera, femeia, egalul meu de zbor, cu 
încrederea că, la fel ca şi până acum, iubirea are toate 
resursele pentru a metamorfoza vidul, privind fără de 
margini / pustiul pe care va trebui să-l rodeşti, deşi 
întrebarea ultimă – Tu unde eşti?!... – pare a-şi 
desfăşura ecoul peste zări, amplificându-se parcă să 
cuprindă şi să topească Universul  de la început şi până 
la final.

Un arhipelag al iubirii: 
Radu Cârneci –                                 Scrisorile 
către Dorador.  Jurământul

Mioara BAHNA                

interpretări



că Adam la vârsta de 130 de ani l-a avut pe Set (în 
Facerea 5, 3, Set se naşte când Adam avea 230 de ani), 
fraţii mai mari Cain şi Abel nu sunt menţionaţi. Set, la 
vârsta de 500 de ani, l-a avut pe Enoh, după care a mai 
trăit 807 ani, deci, în total 1307 ani, însă tot din Facerea 
(5, 27) aflăm că Matusalem (campionul longevităţii) a 
trăit 969 de ani. Revenind la Set, acestuia i se naşte la 
vârsta de 205 ani Enos (Facerea 5, 6), trăind până la 
vârsta de 912 ani. Enoh era fiul lui Iared care a atins 
vârsta de 962 de ani (Facerea 5, 18, 20), deşi mai sus în 
Facerea 4, 17 este scris: „După aceea a cunoscut Cain pe 
femeia sa şi ea, zămislind, a născut pe Enoh”. Iar, dacă s-a 
observat şi se vorbeşte de o lume preadamică, acest 
lucru rezultă tot din Biblie (Facerea 4, 14): „şi voi fi 
zbuciumat şi fugar pe pământ, şi oricine mă va întâlni, mă va 
ucide”, spune Cain după uciderea lui Abel. În controlul 
acestor date am folosit ediţia Bibliei din 1968, tipărită 
sub îndrumarea patriarhului Iustinian. În privinţa 
vechimii, două popoare se considerau mai vechi decât 
cronologia biblică: egiptenii („Încăpăţânaţi în a-şi susţine 
antichitatea şi nobleţea, ei socoteau < că este minunat să te 
pierzi în prăpastia infinită a veacurilor, care părea să-i apropie 
de veşnicie >”, p. 50. În afara lui Manethon, care scrisese 
o istorie a Egiptului la porunca lui Ptolemeu Filadelful 
„O cronică şi mai veche, scrisă cu mult înainte de domnia lui 
Ptolemeu, susţinea că egiptenii au avut regi < timp de 36525 
de ani, până la Nectanebis, ultimul dintre toţi, care a fost 
alungat de pe tron de Ochus, regele perşilor, cu nouăsprezece 
ani înainte de moartea lui Alexandru cel Mare >”, p. 50), şi 
chinezii, „dacă e să-i credem cât de cât”, p. 50 („Pe lângă 
primii împăraţi chinezi, Adam părea un întârziat... < Yam – 
Quam – Siem pretinde că de la începutul lumii până la 
domnia împăratului Tien – ski, începută în 1620, au trecut 
nu mai puţin de nouăsprezece milioane trei sute nouă mii 
nouăzeci şi şase de ani>”, p. 51). În fine, se poate face 
observaţia, că, dacă admitem existenţa Atlantidei, astăzi, 
de la scufundarea ei, s-au scurs aproximativ 12 milenii. 
În finalul cărţii „Zei, morminte, cărturari. Romanul 
arheologiei”, 1968, de C. W. Ceram sunt publicate liste 
de dinastii sumeriene, babiloniene şi asiriene ce frizează 
obişnuitul prin durata domniilor, în special, regii de 
dinaintea potopului, încât s-a emis şi ipoteza că erau 
extratereştri. Discuţia în jurul ipotezei biblice a evreilor 
continuă în paginile cărţii, însă se omite faptul că primul 
evreu care intră în istorie este Abraham (Avraam) din 
Ur, care împreună cu tatăl său Terah, soţia Sara şi 
nepotul Lot trec Eufratul şi din acel moment sunt numiţi 
ebrei (de dincolo). Acest lucru s-a petrecut în jur de anii 
2100 – 1900 î.Hr. A se vedea în acest sens şi Dicţionarul 
biblic (traducere din franceză de Constantin Moisa, vol. 
I, A – H, 1995, p. 116). Dacă luăm în consideraţie şi cele 
patru cicluri de vârstă ale gândirii indiene (Krita – Yuga, 
Treta – Yuga, Dvapara – Yuga, Kali – Yuga) întâlnite la 
H. Zimmer şi Mircea Eliade, constatăm că durata 
timpului este imensă, ciclurile cosmice cuprind şi 
entităţile: mahayuga, kalpa şi manvantara. Paul Hazard 
îşi continuă pledoaria în favoarea cercetărilor istorico-
psihologice ale secolului XVII, observând, totodată, 
greutatea extragerii unor date reale din noianul de 
referinţe şi amănunte care îngreunează interpretarea, 
încât se întreabă „Şi ce este de fapt istoria? O înşiruire de 
fabule, când vorbeşte despre originea naţiilor, şi apoi o 
înşiruire de erori. Putem surprinde la Fontanelle – considerat 
tipul însuşi al scepticului – accente de tristeţe şi aproape de 
disperare când această constatare se impune spiritului său” 
(p. 58). După alte criterii, istoria se împarte în trei 
categorii: secretă (v. Jonathan Black), ad usus Delphini 
şi istoria care se învaţă în şcoală. O utilă incursiune în 
istoria unor ţări şi popoare europene pentru a se opri la 
Franţa, la aspiraţiile sale hegemonice, la supremaţia 
limbii franceze, ce devine limbă de conversaţie la multe 
curţi europene, Frederic II cel Mare, 1740 – 1786, rege al 
Prusiei având mare admiraţie pentru limba şi cultura 
franceză. Tot ce provenea din Franţa: moda, limba, 
cultura, educaţia, mobila, bucătăria şi vinurile franceze 
se impun în Europa, şi, deşi sunt menţionaţi mulţi 
ilustratori ai acestei supremaţii este omis Rivarol (1753 – 
1801), autor al unui eseu Discurs asupra universalităţii 
limbii franceze, premiat de Academia Regală din 
Berlin. Franceza devine astfel limba diplomaţiei în 1714 
(p. 69), iar după alte informaţii în timpul lui Francisc I 
(1515 - 1547). După 1660, Anglia este tot mai vizitată, în 
pofida piedicilor naturale, a obiceiurilor barbare, a 
limbii de neînţeles (paradoxal, curtenii lui Ludovic XIV 
se amuzau pronunţând diverse cuvinte în engleza 
arhaică, astăzi, engleza este lingua franca cu cel mai 
mare număr de vorbitori). Partea întâi se încheie cu un 
portret al filozofului francez Pierre Bayle (1647 – 1706), 
autor al unui Dicţionar istoric şi critic: „vioiciunea 
spiritului, gustul pentru idei, asprimea caracterului şi 
incredibila lui vitalitate... singuratic, desprins de viaţa 
simţurilor: putem discerne la el puternice afecţiuni familiale, 
dar nici o dragoste. Grămezi de cărţi, niciodată destule cărţi... 
De acum încolo, nici un eveniment din viaţa sa nu mai 
înseamnă nimic în afara celor de ordin intelectual: citeşte, 
scrie, discută. Găseşte < în studiu la fel de multă dulceaţă şi 
plăcere ca alţii în jocuri şi în cabaret >. Este stăpânit de 
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Indiscutabil, cartea lui 
Paul Hazard cu titlul de mai 
sus* ar putea figura pe lista 
de cărţi foarte bune, despre 
care vorbea cândva în 
amfiteatrele Universităţii 
ieşene, Theofil Simenschi. 
Chestiunea care ne 
preocupă este aceea cum 
distingem o carte bună de 
una foarte bună? Cum le 
selectăm? Având în vedere 
că Noica ne sfătuieşte să 
citim autori şi literaturi în 
întregime, în fine, fiindcă 
gusturile se schimbă ca şi 
valorile, încât e dificil ca o 
carte să rămână secole şi 
decenii în topul celor foarte bune. Şi totuşi, tomul lui 
Paul Hazard, republicat într-o nouă ediţie (ediţia întâi, 
1973, beneficiază şi de un studiu introductiv al 
regretatului Romul Munteanu „Paul Hazard şi 
metamorfozele conceptului de istorie literară”), în 
aceeaşi traducere a Sandei Şora şi cu un Cuvânt înainte 
de Jacques Fauve, a trecut, din păcate, neobservat, în 
pofida celebrităţii sale. Paul Hazard (1878 – 1944) a fost 
un prestigios istoric literar francez din prima jumătate a 
secolului al XX-lea, autor de monografii (Lamartine, 
1926, Viaţa lui Stendhal, 1927, Don Quihote, 1931), 
studii de istorie literară (Criza conştiinţei europene: 
1680 – 1715, 1935 şi Gândirea europeană în secolul al 
XVIII-lea, 1946), în sfârşit, colaborează cu Fernand 
Baldensperger şi Joseph Bédier, la redactarea unor 
reviste. Cartea în chestiune are un titlu ce intrigă, încât 
dacă la întretăierea veacurilor al XVII-lea – al XVIII-lea 
se putea vorbi despre o conştiinţă europeană, astăzi, 
într-o Europă unită, cu atât mai mult. Surprinsă de 
destin, ca leagăn al civilizaţiei moderne – din Europa au 
plecat marile expediţii terestre şi maritime de cunoaştere 
a Terrei –, Europa a fost secole de-a rândul divizată în 
blocuri religioase şi militare, antagonice, care s-au 
confruntat deseori. Apoi, tot în Europa au apărut 
Renaşterea, Reforma, Contrareforma, în fine, Inchiziţia, 
mişcare religioasă de tristă amintire, care a frânat 
libertatea confesională şi de gândire a oamenilor, ce a 
dus, bunăoară, la cunoscutele expulzări ce au fost în 
defavoarea progresului şi a prosperităţii. Să fie, aşadar, 
începutul secolului al XVIII-lea placa turnantă care a 
facilitat schimbarea de conştiinţă în Europa? Posibil, 
având în vedere numărul mare de scriitori, filozofi, 
oameni de ştiinţă, care gândeau altfel decât în spiritul 
tradiţional. Aşadar, periodic, istoria umanităţii este 
surprinsă de momente de criză acută, ce apar ca urmare 
a unor schimbări fundamentale în dezvoltarea social – 
economică şi politică (să nu uităm că revoluţiile, care au 
însângerat de-a lungul veacurilor, înfăţişarea Europei, 
au constituit astfel de momente de schimbare), sau ca 
urmare a apariţiei unor noi curente de gândire, ce 
impun alte modalităţi de evoluţie a umanităţii. Dornic 
de a elucida acest lucru, Paul Hazard îşi împarte materia 
impunătorului său op în patru părţi: Marile schimbări 
psihologice, Împotriva credinţelor tradiţionale, 
Încercare de reconstruire, Valorile imaginative şi 
sensibile şi 23 de capitole, concluzie, anexe, indice de 
nume. Evident, o astfel de carte se prezintă fragmentar, 
multitudinea de probleme abordate exclude o 
prezentare exhaustivă, ci numai câteva jaloane de 
lectură. Aşadar, expunerea lui Paul Hazard surprinde 
mutaţiile psihologice ce încep în pragul secolului al 
XVIII-lea, când lumea clasică, bazată pe echilibru, 
rigoare, frumuseţe este zguduită de noile tendinţe 
estetice. Dacă clasicii erau, în genere, nişte sedentari, 
după 1700 febra călătoriilor uimeşte, deşi şi înainte de 
această dată nu au lipsit călători temerari, curioşi de a 
cunoaşte Terra, apare interesul pentru limbile orientale, 
pentru antichităţile religioase, se întreprind vizite în 
India şi China: „Mai mult decât Bunul Sălbatic, decât 
Înţeleptul Egiptean, decât Arabul Mahomedan, decât Turcul 
şi Persanul batjocoritor, Filozoful Chinez îi încântă pe cei care 
aşteaptă şi grăbesc sosirea unei noi orânduiri” (p. 32). 
Începuturile istoriei – atât la romani cât şi la greci – sunt 
incerte, nesigure, supuse arbitrarului, încât Paul Hazard 
încearcă să refacă cronologia biblică şi unele vârste ale 
personajelor biblice. Din André Neher (Cheile 
identităţii iudaice, Hasefer, 2001, p. 93), aflăm 
următoarele: „Geneza actuală a fost precedată de douăzeci şi 
şase de încercări, şi toate au fost sortite eşecului... < Măcar să 
ţină > - Halevoi şeiamond – exclamă Dumnezeu creând 
lumea;...”. Aceste vechi cronologii au dat multă bătaie de 
cap exegeţilor. Bunăoară, la pagina 49 ni se precizează 

libido sciendi: să cunoască totul, pentru a critica totul” (pp. 
106, 107, 108). Partea a doua este consacrată, în parte, 
raţionaliştilor şi liber – cugetătorilor, combaterea 
miracolelor, a cometelor, a oracolelor, a vrăjitorilor, 
pentru a se axa pe Richard Simon (iniţiator al exegezei 
biblice), Bossuet, Leibniz. Publicând în 1678, Istoria 
critică a Vechiului Testament, Richard Simon pune la 
îndoială multe elemente ale tradiţiei biblice, fapt ce duce 
ca lucrarea să fie confiscată şi distrusă. Însă, Richard 
Simon nu se dă bătut, revine cu noi lucrări de exegeză 
asupra Noului Testament. În schimb, Bossuet (1627 – 
1704) acorda o mare atenţie cărţilor sfinte şi religiei. 
Leibniz, asemenea lui Bayle, învăţase totul, călătorise 
prin diverse oraşe germane şi ţări europene: „Ajunsese să 
stăpânească toate ştiinţele şi toate artele, fără să mai socotim 
materialele infinite ale cunoştinţelor sale ideale; el a fost, aşa 
cum s-a spus, < matematician, fizician, psiholog, logician, 
metafizician, istoric, jurist, filolog, diplomat, teolog, moralist 
>” (p. 227). Aflat la Paris, Leibniz rosteşte în casa 
jansenistului Arnauld, un Pater noster impresionant: 
„Dumnezeule unic, veşnic şi atotputernic, singurul 
Dumnezeu adevărat şi atotstăpânitor; eu, mizerabila Ta 
creatură, cred şi nădăjduiesc în Tine, Te iubesc mai mult 
decât orice, mă rog Ţie, Te slăvesc, Îţi sunt recunoscător 
şi mă dăruiesc Ţie. Iartă-mi mie greşelile mele şi 
lămureşte-mi mie şi tuturor oamenilor ceea ce după 
voinţa Ta prezentă, este folositor pentru binele nostru 
vremelnic, cât şi pentru binele nostru veşnic; şi fereşte-
ne de orice rău. Amin” (p. 231). Fontanelle îi face 
portretul lui Leibniz în faţa Academiei de Ştiinţe din 
Paris: „Aidoma anticilor, care erau în stare să mâne chiar opt 
cai deodată, el a mânat toate ştiinţele” (p. 243). În pofida 
calităţilor nenumărate sfârşitul i-a fost sumbru: „Moare 
la 14 noiembrie 1716; este înmormântat fără pompă, fără 
cortegiu, fără asistenţă, fără durere; < mai mult ca un tâlhar 
decât ca un om care a fost mândria patriei sale >” (p. 243). A 
se compara, bunăoară, cu moartea şi înmormântarea lui 
Kant (v. Manfred Kühn Kant. O biografie, Polirom, 
2009, p. 23), şi contemplarea trupului neînsufleţit al lui 
Goethe de către Eckermann (v. Convorbiri cu Goethe în 
ultimii ani ai vieţii sale, EPL, 1965, p. 485). Evident, o 
lume mai evoluată. Partea a III-a este consacrată, în 
bună parte lui John Locke (1632 – 1704), al cărui Eseu 
asupra intelectului omenesc (1690) a bulversat Europa, 
apoi, deismul (căruia i-a aparţinut şi Locke), dreptul 
natural (Hobbes reia vechiul dicton al lui Plaut – Homo 
homini lupus – folosit şi de Bacon – scoţând în evidenţă 
permanenta stare de război în care trăiesc oamenii, 
exemplificată în Leviathan), apoi, menţionează starea de 
sărăcie ce cuprinsese Franţa în timpul lui Ludovic XIV 
(a se consulta şi Memoriile lui Saint – Simon referitoare 
la regele francez), descrisă de La Bruyère, în pofida 
splendorii de la Curte ce a anticipat descrierile lui 
Dinicu Golescu şi Mihail Sadoveanu (Bordeienii), 
pentru a se discuta în final un  nou model de umanitate 
ce trecuse prin curteanul, l'honnête homme, eroul lui 
Baltasar Gracian, în fine, gentlemanul englez (pp. 342 – 
343). O teoretizare românească a acestor stări de spirit 
întâlnim într-o scrisoare a lui Alexandru Paleologu către 
Gabriel Liiceanu în volumul EPISTOLAR, Ed. Cartea 
Românească, 1987, pp. 79 – 99. În sfârşit, partea a patra 
este consacrată valorilor imaginative şi sensibile, 
redescoperirii poeziei greceşti, înfiinţarea unor academii 
naţionale (Germania, Spania, Rusia), sfârşitul secolului 
al XVIII-lea impune în Europa prestigiul limbii sanscrite 
şi a literaturii scrise în această limbă, deşi în epocă se 
făcea şi apologia limbii germane (p. 403). Spre finalul 
părţii a IV-a, Paul Hazard consacră câteva pagini lui G. 
Vico (1668 – 1744), gânditor original, promotor al noii 
ştiinţe, al ciclurilor istorice şi al filozofiei istoriei. În  
Concluzie, Paul Hazard mai trece încă odată prin acele 
decenii care au marcat sfârşitul secolului al XVII-lea şi 
începutul secolului al XVIII-lea, constatând continua 
fatalitate ce apasă naţiunile europene aflate într-o 
continuă beligeranţă, citându-l pe Leibniz, care 
recomanda expansiunea spre exterior şi abatele Saint – 
Pierre (autor al unui Memoriu pentru o pace perpetuă 
în Europa), cu observaţia că acest lucru l-a preocupat şi 
pe Kant (Spre pacea eternă: un proiect filozofic, 1795), 
Montesquieu, intuind încă de atunci că Europa „nu este 
altceva decât o naţiune”: „Europa, pământ al discordiilor şi al 
geloziilor! Al geloziilor, al amărăciunilor şi al 
resentimentelor. Popoarele latine îi dispreţuiesc pe germani, 
corpuri masive, temperamente grosolane, spirite greoaie; 
germanii îi dispreţuiesc pe latini, obosiţi şi corupţi. Latinii se 
ceartă între ei” (p. 452). Evident, astăzi trăim într-o altfel 
de Europă, a unei fraternităţi, care e de sperat să 
dăinuiască. În concluzie, reeditarea lucrării lui Paul 
Hazard constituie un veritabil act de cultură, încât e de 
dorit ca şi alte lucrări ale acestui gânditor de marcă să 
fie transpuse în limba română. 

* PAUL HAZARD, CRIZA CONŞTIINŢEI EUROPENE, 1680 – 
1715. Traducere din franceză de Sanda Şora. Cuvânt înainte de 
JACQUES FAUVE, Editura HUMANITAS, 2007, 496 p. 

Criza conştiinţei europene, 
1680 – 1715
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Avatarurile afectivităţii (II)  potolită/satisfăcută, şi o dorinţă sublimată care 
împodobeşte fiinţa iubită cu toate proprietăţile şi pe care 
o idealizează. Iată pentru ce totdeauna există tendinţa 
de a trasa un fel de linie de demarcaţie între dorinţa 
sexuală şi iubire, o barieră pe care adeseori am exaltat-
o”. Într-un celebru articol despre viaţa amoroasă, 
Sigmund Freud afirma că există bărbaţi care iubesc 
femei pe care nu le doresc şi doresc femei pe care nu le 
iubesc, amintind de curentul tandru şi de curentul 
senzual, de clivajul între iubirea celestă şi iubirea 
terestră: „Acolo unde iubesc, ei nu doresc şi acolo unde 
doresc, ei nu pot iubi”. Psihanalistul mergea mai 
departe  afirmînd că bărbatul atinge deplina împlinire 
sexuală cînd se poate abandona fără rezerve satisfacţiei, 
ceea ce nu ar îndrăzni cu pudica sa soţie! Atunci, către o 
altă femeie va merge puterea sa sexuală, iar tandreţea într-
o altă direcţie. Dorinţa şi iubirea nu se îndreaptă, 
totdeauna, către aceeaşi femeie; este ceea ce împiedică 
trăirea unei relaţii satisfăcătoare, care „reuneşte 
tandreţea şi sexualitatea”. Din vechime, gînditorii au 
vorbit despre separarea între dorinţa sexuală şi iubire; 
cu siguranţă cea mai cunoscută încercare de a defini 
iubirea, în filosofia antică, îi aparţine lui Platon, în 
celebrul dialog Banchetul: „Amorul e creaţie în frumos, 
creaţie în corp şi spirit”.  

Dincolo de definiţie şi înţelegere rămîne misterul, 
misterul întîlnirii celuilalt în care se întrupează 
proiecţiile, aşteptările adunate de-a lungul timpului. 
Cunoscutul profesor şi psihoterapeut Irvin D. Yalom 
relatează în povestirea „Călăul dragostei”, din volumul 
Călăul dragostei. Şi alte povestiri de psihoterapie, cazul unei 
paciente, Thelma, îndrăgostite iremediabil de 
precedentul ei psihoterapeut! Yalom, el însuşi rînvind la 
„încîntarea fermecată”, găseşte că dragostea şi 

psihoterapia sînt fundamental incompatibile: „un 
terapeut bun se luptă cu întunericul şi caută iluminarea, 
pe cînd iubirea romantică se sprijină pe mister şi se 
năruie cînd o scrutezi cu atenţie. Detest să fiu călăul 
dragostei!” Thelma, o femeie de şaptezeci de ani, „fără 
speranţă şi tragic îndrăgostită”, se adresează lui Irvin D. 
Yalom pentru a o accepta ca pacientă, pentru a-i istorisi 
o legătură amoroasă cu un terapeut, Matthew, petrecută 
cu opt ani în urmă şi care o bîntuia încă pe Thelma. 
Totul se petrecuse pe parcursul a 27 de zile, în care, 
după spusele Thelmei „pluteam, alunecam, dansam pe 
nori...Acela a fost punctul culminant al existenţei mele. 
Nicicînd înainte sau după aceea n-am mai fost atît de 
fericită!...Viaţa mea se trăieşte cu opt ani în urmă.” Pe 
fondul unei existenţe tot mai sărace în împliniri, 
plăsmuirea, obsesia amoroasă pentru mai tînărul 
Matthew „îi umplea tot spaţiul existenţial” , covieţuirea 
alături de soţ, Henry, intrînd în zona banalului cotidian! 
Obsesia ei amoroasă, tenace, dar cu rădăcini extrem de 
fragile, îi dominase opt ani din viaţă. Bănuind că 
Matthew avea mari probleme de natură psihosexuală, 
pe care încerca să le transforme în pasiuni către unele 
paciente, Yalom trebuia să o convingă pe Thelma că „o 
obsesie amoroasă îi răpeşte vieţii orice strop de realitate, 
refuzînd noile experienţe”. De altfel, Yalom însuşi 
povesteşte că întîlnise o femeie care pusese stăpînire pe 
mintea, gîndurile şi visele sale, realitatea în care trăia 
fiind întunecată de obsesia sa: „Mă izolasem în spaţiul 
meu interior ca să mă uit întruna, mereu şi mereu, la 
reluări pe ecranul minţii mele ale uneia şi aceleiaşi 
fantezii, deja inutilă şi sterilă.” Yalom, deşi 
psihoterapeut, dar total agasat de el însuşi,  apelează la 
un terapeut, care în timp îi va deveni prieten, şi care 

după ani i-a povestit că atunci cînd îl trata, el însuşi era 
obsedat de o italiancă frumoasă, dar a cărei atenţie era 
îndreptată asupra altcuiva: „Şi uite-aşa, de la pacient la 
terapeut şi iar la pacient se întinde hora dragostei 
obsesive!”. Thelma credea că în obsesia ei era mai multă 
vitalitate decît în viaţa reală, deşi Yalom îi sugerase că 
„tocmai din cauza felului în care i se sărăcise viaţa 
adoptase ea, de fapt, obsesia dragostei pentru 
Matthew”, dar şi că toată puterea pe care ar avea-o 
Matthew asupra ei, era o putere...iluzorie, cu care îl 
învestise Thelma, cea care îl ridicase la rangul de fiinţă 
supraomenească, îl ridicase pe un piedestal către care nu 
cuteza să-şi îndrepte privirea, iar ipotetica lui dispariţie 
fizică ar fi golit lumea de sens.

În faţa unui caz atît de complex, Yalom încearcă o 
ultimă soluţie: îi propune Thelmei să joace rolul lui 
Matthew, „dar nu acel Matthew idealizat de ea, ci 
Matthew cel din viaţa reală, individul în carne şi oase”; 
era ceea ce psihanaliştii numesc contratransfer, Matthew 
însuşi încercînd să-şi rezolve unele probleme prin 
terapia cu Thelma. În exerciţiul propus de Yalom era 
evident, ca şi în realitate!, că nici unul din protagonişti 
„nu intra realmente în legătură cu celălalt, ci cu o 
închipuire din mintea voastră”; dar, Thelma nu putea să 
renunţe la obsesia ei: „Dragostea a fost şi este reală. 
Nimic n-a fost vreodată mai real pentru mine. Acele 
douăzeci şi şapte de zile au fost punctul culminant 
pentru mine.  Au fost douăzeci şi şapte de zile petrecute 
în paradis şi aş da orice să le pot lua înapoi!” Un eu 
însingurat în căutarea iluzoriului noi, „însinguratul eu 
care se topeşte extatic în noi”. În întîlnirea reală între 
Thelma, Matthew şi Yalom, cel din urmă înţelege atît 
drama Thelmei cît şi starea psihică a lui Matthew atunci 
cînd Thelma îi era pacientă; ei se „căutau” şi s-au 
întîlnit, dar din motive diferite: „eu eram dispus să-i dau 
totul, într-o stare de perfectă uniune şi dragoste 
împărtăşită. Dar ea voia mult şi eu nu puteam să-i ofer 
mai mult. (...) Într-un final, psihiatrul meu m-a sfătuit să 
întrerup orice contact cu ea, să păstrez o deplină tăcere. 
A zis că era absolut necesar pentru propria mea sănătate 
mentală, şi era convins că va fi şi spre binele Thelmei, în 
acelaşi timp”; şi aceasta în vreme ce Thelma era în 
continuare în derivă visînd la o iubire imposibilă, dar 
era iubirea care dădea sens existenţei sale sărăcite: 
„Vreau să mă scufund în îmbrăţişarea caldă a unui 
vis...”, afirmă  septuagenaraThelma, aproape candid, 
suficient ca terapeutul să observe că pacienta era „ca o 
bărcuţă în derivă, smulsă din parîma care-o ţinea legată 
de mal, mi-am zis eu – dar o bărcuţă gînditoare şi cu 
suflet, care caută cu disperare un liman, orice fel de 
liman! (....) Cel mai probabil era că va reconstrui ora 
petrecută cu Matthew în aşa fel, încît versiunea ei 
asupra realităţii să-i poată susţine din nou fantasma 
contopirii.” Pentru Yalom urma de acum o „intervenţie 
chirurgicală” care să o scoată pe Thelma din iluzie, deşi 
ea se încăpăţîna să creadă că mai exista o şansă de a 
reveni la ceea ce a fost. Yalom avea sarcina ingrată, dar 
în fapt binefăcătoare, să o facă să vadă realitatea asupra 
unei întîlniri în care protagoniştii vedeau, fiecare, cu 
totul altceva: „Dar dacă experienţa lor n-a fost deloc una 
împărtăşită? Dacă aceşti doi oameni au trăit în realitate două 
experienţe cu totul diferite? Şi dacă unul dintre ei doar şi-a 
închipuit, în mod eronat, că persoana cealaltă trăieşte aceeaşi 
experienţă?(...) El era într-un loc, iar tu erai în altul. El era 
pierdut într-o psihoză. Nu ştia unde-i sînt limitele...unde 
se termina el şi unde începeai tu. Experienţa ta a fost 
foarte diferită. Voi nu puteţi să recreaţi o stare de 
dragoste romantică împărtăşită, o stare în care să fi fost 
îndrăgostiţi pînă peste cap unul de celălalt, pentru că 
starea, ca atare, n-a existat de fapt niciodată!” Ingrată 
munca terapeutului! Să spună lucruri crude şi 
nemiloase; era însă altă cale de a-i spune Thelmei ceva 
care să nu poată fi răstălmăcit, ceva care să dea măsura 
amăgirii şi plăsmuirii în care trecea viaţa după întîlnirea 
cu Matthew? Urmarea? Thelma a început să gîndească 
tot mai puţin la Matthew, poate că dispăruse iluzia, dar 
ceea ce i-a mărturisit terapeutului era cutremurător: 
„Mă simt ca un mort viu, stoarsă de vlagă, viaţa mea e 
complet goală, o fundătură! Nu mi-a mai rămas nimic 
altceva decît să mă uit cum mi se scurge timpul pînă la 
sfîrşit.”  Cu toată terapia, Thelma rămînea „ancorată” 
într-o iluzie deşartă; însuşi terapeutul era convins că 
pacienta nu reprezenta candidata potrivită pentru 
psihoterapie şi că demontase cîteva mecanisme fără a 
construi nimic în locul lor. Cine ştie cine avea să-i ia 
locul lui Matthew în iluziile Thelmei? Aveau ele să se 
termine înainte de scurgerea timpului pînă la sfîrşit atîta 
vreme cît obsesia îi răpea vieţii realitatea? Dar nu cumva 
această obsesie, care avea un fond real, era răspunsul la 
aşteptările Thelmei? Obsesia ei pentru mai tînărul 
Matthew era întruchiparea a ceea ce-i lipsea în viaţa 
alături de Henry: tandreţe, pasiune, visare. Călăul care 
ucide dragostea! Banalul care o înăbuşă şi care îi 
dezvăluie individului durerea existenţială pe care de 
multe ori terapeutul o înţelege, dar nu-i află cel mai 
nimerit răspuns. (va urma)       

Cu siguranţă cuplul de categorii cel mai fecund din 
cîmpul culturii greceşti este hubris - dike, regăsindu-se în 
textele mitologice, cosmologice, ontologice, etice sau 
politice. Hubris-ul înseamnă violenţa nedreaptă, 
insolenţa, excesul, pasiunea violentă, orgoliu, în vreme  
ce dike trimite mai curînd la regulă, la ceea ce este drept. 
Personificare a Indignării şi a Răzbunării, Nemesis este 
cea chemată pentru a restabili ordinea şi legea care 
guvernează lumea. Cuplul amintit este, în opinia lui 
Hesiod, raţionalizarea a două linii divine: generaţia 
uraniană şi nocturnă, ieşită din Haos cu Gala, Uranus şi 
Cronos, şi generaţia olimpiană şi solară, condusă de 
Zeus. Într-un text despre viziunea dionisiacă a lumii, 
Nietzsche afirma că măsura sub jugul căruia se mişca 
noua lume divină era cea a frumuseţii, iar limita pe care 
grecul trebuia să o respecte era cea a acestei frumoase 
aparenţe. Acelaşi Nietzsche vedea evoluţia civilizaţiei 
greceşti pornind de la opoziţia şi complementaritatea 
între pulsiunile naturii şi forţele artistice, între Dionysos 
şi Apollo.

Dionisiacul este o caracteristică a omului (un impuls 
al naturii prezent în om); grecii aveau un fond dionisiac 
în care se amestecau influenţe venind din Orient, din 
Babilon, de pe ţărmul asiatic al Mediteranei. Dionysos, 
zeu al muzicii, este deopotrivă zeu al beţiei, al nebuniei, 
al orgiei şi al extazului, personificînd pierderea de sine a 
individului, reconcilierea sa cu fondul iraţional al 
naturii. El reprezintă ruptura frontierelor, încercarea de 
reconstituire a unităţii originare anterioare diferenţierii, 
Dionysos este eroul chinuit, este zeul care suferă 
patimile individuaţiei, individuaţia putînd fi considerată 
„izvorul şi cauza tuturor suferinţelor”.  „Din zîmbetul 
acestui Dionysos, scrie Nietzsche, s-au născut zeii 
olimpici, iar din lacrimile lui oamenii. În existenţa sa de 
zeu îmbucătăţit, Dionysos are dubla natură a unui 
demon crud şi sălbatec şi a unui suveran blînd şi milos. 
Epopţii nădăjduiau o renaştere a lui Dionysos pe care 
trebuie s-o interpretăm acum intuitiv ca sfîrşitul 
individuaţiei. Numai speranţa aceasta putea aşterne o 
rază de bucurie pe faţa unei lumi sfîşiate şi fragmentate 
în indivizi”. Fondul dionisiac în om are un sens 
ambivalent. Este zeu al bucuriei, dar arată omului sensul 
negativ al individuaţiei; arată finitudinea şi oroarea 
legate de fondul iraţional al fiinţei. Dacă în forma sa 
imediată fondul dionisiac este periculos şi distrugător, 
este momentul apariţiei apolinicului, al doilea principiu 
constitutiv al civilizaţiei greceşti, zeu al visului, al 
bucuriei, formelor frumoase, al frumoasei aparenţe 
armonioase. Dacă dionisiacul indică individuaţia ca pe 
un fapt negativ, apolinicul o va valoriza, Apollo apărînd 
ca divinizare a „principium individuationis”, atît pe 
plan etic, cît şi estetic. Grecii au ştiut să reziste unui asalt 
al pulsiunilor, sau unei tragice sfăşieri între două lumi 
avînd permanent în minte visul olimpian, al existenţei 
care triumfă. Winckelman spunea că civilizaţia greacă 
valorizează liniştea, armonia, măsura, dar Holderlin 
arăta că civilizaţia apolinică ascunde o neliniştitoare 
dimensiune dionisiacă refulată care constituie fondul 
culturii greceşti. „Seninătatea greacă, sensul grecesc al 
frumoasei forme armonioase, zeii uimitori ai Olimpului, 
toate acestea nu sînt decît o lume de vis, un văl aruncat 
asupra unei lucidităţi pesimiste. Or, pornind de aici 
trebuie trebuie înţeles acest vîrf al artei greceşti şi al 
culturii greceşti care este, după Nietzsche, tragedia”, 
scrie Joel Balazut într-o recentă carte, Art, tragedie et 
verite. În adevăr, toţi teoeticienii artei greceşti au pus în 
evidenţă formele apoliniene, recunoscînd că în spate se 
află fondul dionisiac, dar care constituie, că se 
recunoaşte sau nu, esenţa profundă a spiritului grec. Şi 
poate nu numai al lui...

În adevăr, omul este totdeauna în căutarea măsurii? 
Nu cumva această căutare, poate de multe ori aparentă, 
ascunde dorinţa de nemăsurat, încercarea de a acoperi 
fondul dionisiac, pentru a lăsa vederii frumuseţea 
apolinică? Sentimentele pot fi aşezate sub semnul 
căutării dreptei măsuri, apar ele în urma unui îndelung 
exerciţiu al raţiunii, reflecţiei şi meditaţiei? Nicidecum! 
Totul este sub semnul unui torent de nestăvilit. Emoţii, 
pulsiuni, fantasme, dorinţe, gînduri, identificări, 
refulări, un amestec care dă contur unei puteri 
misterioase şi aproape de nedefinit – iubirea, despre 
care R.M.Rilke spunea că este cel mai dificilă 
probă/încercare pentru fiecare dintre noi, iubirea fiind 
ocazia de a muri, de a căpăta formă, de a deveni o lume 
pentru fiinţa iubită. Michela Marzano vorbeşte despre 
paradoxurile şi dificultăţile inerente „întîlnirii între două 
fiinţe întrupate care sînt în joc în actul iubirii: două 
subiecte care merg unul către celălalt animate, 
deopotrivă, de senzaţii corporale şi de proiecţii 
imaginare; doi indivizi care, cel mai adesea, sînt sfîşiaţi 
între o dorinţă fizică care nu cere decît să fie 
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înaintează şi dezvăluie, merg pe acelaşi drum al 
rătăcirii, adică cu spatele la lumină, orbecăind prin 
aceleaşi tenebre, continuînd să confunde lucrările de 
zidărie cu lucrările masonice”. El acreditează astfel 
ceea ce avea să afirme şi Roger Dachez cu cîţiva ani în 
urmă, anume că ordinul masonic „datează doar din 
anul 1717”; cîţi nu se vor îngîndura şi supăra că „doar 
din anul 1717”! În cîteva cărţi de dată recentă, 
reputatul istoric al masoneriei, Roger Dachez, este 
tranşant asupra datei naşterii masoneriei speculative, 
termenul folosit de el fiind inventarea: 24 iunie 1717; 
încercările de a găsi masoneriei un trecut legendar nu 
trebuie blamate în totalitate, ele nu trebuie acceptate şi 
însuşite, ci doar raportate la dorinţa masonilor din 
primele decenii ale veacului al XVIII-lea de a coborî 
originile noii instituţii cît 
mai mult în timp, chiar 
către timpurile imemoriale, 
negura timpurilor. Erau 
semnele unui anume 
romantism!  Cartea lui 
Ragon este deopotrivă o 
istorie a începuturilor 
masoneriei, dar şi o 
prezentare a riturilor de 
perfecţie. Găsim informaţii 
utile despre primele decenii 
ale masoneriei în Anglia, 
Franţa, Germania sau 
Scoţia, despre răspîndirea 
gradelor, fapt pe care Ragon 
îl judecă cu multă asprime, 
în opinia sa acestea fiind 
rodul unei „fabuloase 
minciuni” care „duce astfel 
nomenclatura la un număr 
de treizeci şi trei de grade” 
(trimiterea la numărul 
gradelor Ritului Scoţian 
Antic şi Acceptat fiind 
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etice. În acest sens, ţin să nu-i dau dreptate afirmaţiilor lui Fukuyama din Sfârşitul 
istoriei şi ultimul om unde susţinea cu un optimism vădit că „toate ţările care se 
modernizează din punct de vedere economic trebuie să ajungă să se asemenea din 
ce în ce mai mult: ele trebuie să realizeze unificarea naţională pe baza statului 
centralizat” sau „fără îndoială că cele mai dezvoltate state ale lumii sunt, de 
asemenea, şi cele mai reuşite democraţii”. Se observă, cum de altfel pe întreg 
parcursul cărţii, că este evitată şi neluată în calcul dimensiunea culturală şi etică. 
Este greu de acceptat totuşi orice definire a unui ideal democratic şi social, bazându-
te doar pe analizele statistice din politică, economie şi ştiinţă. 

O fi democraţia liberală idealul unei societăţi, însă când se problematizează 
modalitatea de aplicare, cu siguranţă că proiecţia va fi diferită în funcţie de cultură. 
Felul în care înţelegem o valoare (de Bine sau Libertate) diferă. Sentimentul meu de 
libertate sau de fericire se actualizează în condiţii diferite faţă de a unui budist sau 
musulman, iar a reduce totul la plăcerile instinctuale şi materiale este inacceptabil, 
deşi deosebirile nu ar lipsi nici de aici.

În pofida optimismului său faţă de viitor, Fukuyama nu va neglija şi 
posibilitatea altor două alternative mai puţin fericite, afirmând în finalul lucrării 
amintite că „declinul vieţii comunitare ne sugerează că în viitor tot căutând 
satisfacerea plăcerilor personale, riscăm să devenim nişte ultimi oameni egocentrici, 
lipsiţi de strădania thymotică dedicată unor scopuri mai înalte. Dar mai există şi 
pericolul celălalt, şi anume că vom redeveni oameni ai începuturilor, angajaţi în 
bătălii de dragul prestigiului, dar, de data aceasta, cu arme moderne”. Deşi îmi vine 
greu să cred o posibilă redevenire la ”oameni ai începuturilor”, totuşi consider că 
Fukuyama sesizează realitatea unei situaţii care predomină şi astăzi, anume 
confuzia gândirii umane contemporane cu referire la demnitatea omului însuşi.

În această ordine de idei, pericolul cel mai mare al democraţiei – afirmă 
Fukuyama - şi al umanităţii în valoare sa de umanitate – mi-aş permite să adaug – 
constă în materialismul şi formalismul tot mai caracteristic omului modern. Pentru 
a folosi o expresie a autorului nord-american: „Sunt greu de detectat mari aspiraţii 
neîmplinite sau pasiuni iraţionale în străfundul sufletului unui tânăr avocat 
stagiar”, iar nihilismul nu doar că este încă prezent în cultura europeană, ci riscă să 
ajungă un mod de abordare a vieţii.

În acest fel Fukuyama îşi face apariţia pe scena mondială a celor prin intermediul 
cărora ”spiritul timpului” se lasă spus. Poziţia sa, concluziile la care ajunge în urma 
constatărilor realizate din impactul cu realitatea, se face nu doar văzută, ci şi 
ascultată. Un argument în acest sens serveşte multitudinea de comentarii critice, sau 
în acord, care au fost făcute ulterior. 

Lăsând de o parte remarcile de tip economic, politic sau religios, una dintre 
observaţiile care i s-au adus şi pe care am accentuat-o a venit din sfera 
perspectivelor culturale. Nu se poate spune în ce măsură factorul cultural din prima 
lucrare a lui Fukuyama a fost evitat intenţionat, urmărind însă evoluţia gândirii sale 
de după 1992 ne putem convinge că nu uitase de acest aspect. Într-adevăr, studiile 
sale următoare au în vedere importanţa culturii în raportul dintre economic şi 
comportamentul uman în mod prioritar. Iar în cele propuse voi încerca să surprind 
rolul de substrat pe care-l îndeplineşte trăsăturile culturale şi principiile etice: în 
primul rând – în activitatea individuală, în al doilea rând – în interacţiunea 
interumană şi în al treilea rând – în dezvoltarea economică a societăţii; precum le 
înţelege cercetătorul nord-american.
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I. Realizarea istoriei în democraţii liberale. După ce în 1989 Francis Fukuyama 
publicase un articol în ziarul The National Interest, întitulat fiind cu o formulă 
consacrată de Hegel – Sfârşitul istoriei? - şi care suscitase multe comentarii în diferite 
ţări, în 1992 se manifestă cu o carte unde îşi propunea să reia una dintre problemele 
fundamentale ale omenirii. Având în vedere şi evenimentele de pe scena politică 
internaţională, întrebarea lui Fukuyama este „dacă, la sfârşitul secolului al XX-lea, 
mai are sens să vorbim despre o istorie a omenirii coerentă şi direcţională, care va 
conduce în final cea mai mare parte a omenirii la democraţia liberală”. Răspunsul la 
care va ajunge autorul nord-american este afirmativ. Conform perspectivelor sale, 
este evident că toate formele de guvernare precedente s-au prăbuşit datorită 
deficienţelor şi contradicţiilor interne, iar democraţia liberală apare astfel drept 
singura soluţie viabilă şi a cărei ideal nu mai poate fi perfecţionat. Democraţia 
liberală, după destrămarea sistemelor totalitare, în special cel sovetic, deţine 
potenţialitatea, dacă se realizează o aplicabilitate corectă, eficientă şi raţională, de a 
institui linişte şi pace între popoare.

Cea mai cunoscută replică la poziţia de atunci a lui Fukuyama reprezintă 
lucrarea lui Samuel Huntington - Ciocnirea civilizaţiilor, unde cel din urmă aduce în 
discuţie divergenţele culturale. De fapt, S. Huntington ridică o mare problemă, tot 
mai vizibilă şi mai pregnantă, cea a diferenţelor culturale. 

Dacă până în secolul al XIX-lea un spirit conservatorist plana asupra întregii 
lumi, fiecare cultură menţinându-se în general în spaţiul în care s-a configurat, ceea 
ce făcea ca interacţiunea cu alteritatea culturală să fie un proces de o intensitate 
redusă. Dezvoltarea mijloacelor de transport, comerţul, colonizarea şi alte motivaţii 
economice şi politice înlesneşte mobilitatea resurselor umane contribuind la 
instituirea unor reţele de comunicaţii mult mai ramificate şi mai coezive. Nu trebuie 
ignorat factorul demografic. Creşterea numărului de indivizi în orice grup, 
comunitate sau cultură provoacă cu necesitate o extindere în spaţiu. Inevitabil, acest 
factor conduce, mai devreme sau mai târziu, la întâlniri cu alte forme culturale. 
Astfel, diplomaţia, arta negocierii, devine mai importantă ca oricând. Cum 
interacţionăm? Ce metode utilizăm? Cum înţelegem pe cel diferit? Şi cum menţinem 
pacea?

În cazul unei întâlniri între două culturi diferite, lucrurile par pe de o parte 
destul de simple, iar pe de altă parte extrem de problematice şi delicate. Situaţia ni 
se înfăţişează simplă sub aspectul continuităţii dintr-un punct de vedere general. O 
astfel de întâlnire poate declanşa un conflict, finalizând în cele din urmă cu 
dominaţie a unei părţi, care-şi impune propriile valori, sau este posibilă negocierea 
unei continuităţi pacificatoare, neutră dacă se mărgineşte doar la respectarea 
reglementărilor formale, ori de cooperare, presupunându-se un schimb reciproc de 
informaţii, resurse şi experienţă care poate propulsa ambele culturi pe linia 
evolutivă. Lucrurile însă se complică, după cum menţionam mai sus, atunci când se 
ajunge la căutarea celor mai bune mijloace pentru obţinerea celor mai bune 
rezultate, însăşi noţiunea de bun poate semnifica ceva diferit, nemaivorbind de alte 
viziuni etice specifice ce stau la baza acţiunilor sau pasivităţii unei culturi.

Ceea ce se doreşte a fi subliniat aici este importanţa valorilor şi a principiilor 

O incursiune în gândirea etică a lui Francis 
Fukuyama (I)

Ion VRABIE

Jean-Marie Ragon de Bettignies (1781-1862), 
membru al Marelui Orient al Franţei, era considerat 
de contemporani unul dintre cei mai instruiţi masoni 
ai secolului al XIX-lea; este autor al mai multor cărţi, 
pe care le-am amintit atunci cînd, tot în această 
rubrică, am făcut cîteva notaţii despre o altă carte a sa 
apărută tot la Editura Herald: Masonerie ocultă şi 
iniţiere hermetică. Nu cu multă vreme în urmă, Editura 
Herald a publicat o nouă traducere din scrierile lui 
Jean-Marie Ragon: Ortodoxie masonică. Istorie. 
Rituri. Doctrine, colecţia „Historia”, traducere Gabriel 
Doru Avram, 2011, 336 p. Istoria masoneriei este un 
subiect controversat în care se împletesc adevăruri şi 
legende, cele din urmă precumpănind, cu atît mai 
mult cu cît masoneria nu a lăsat niciodată prea multe 
dovezi ale evoluţiei sale; în lipsa lor, atît cei din afară, 
cît şi cei dinlăuntru au dat frîu liber imaginaţiei, 
fabulaţiei, haloul de legendă fiind mai uşor de 
acceptat de cei puţin deprinşi cu exerciţiul critic. 
Cartea lui Ragon este scrisă într-o epocă în care în 
istoria masoneriei erau încă multe necunoscute, de 
aceea unele afirmaţii ale autorului trebuie privite cu 
unele rezerve, în timp ce altele dau dovada unei 
nebănuite actualităţi. Astfel, mult discutata şi 
disputata trecere de la operativ la speculativ în 
masonerie găseşte la Ragon un răspuns care cu 
siguranţă i-ar plăcea mult şi lui Roger Dachez: 
„Lucrătorii în construcţii nu aveau şi nici nu puteau 
avea pretenţia de a fi iniţiaţi în mistere. Doar scriitorii 
neiniţiaţi au fost aceia care, de la renaşterea iniţierii, 
spre sfîrşitul secolului al XVII-lea, au conferit acestor 
confrerii de masoni operativi o importanţă mult mai 
mare decît acea a profesiei lor. Aceşti autori 
neîndemînatici, ca să folosim un eufemism, au avut 
succesori care, dispreţuind luminile timpului, care 
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evidentă); dar Ragon era la fel de virulent şi cu alte 
rituri de perfecţie şi cu gradele conferite de acestea: 
„Nu avem oare sub ochii noştri, ca dovadă a acestui 
adevăr, minunatul exemplu dat masonilor înţelepţi de 
vechea şi respectabila lojă a Celor nouă surori de la 
Paris, ai cărei membri, care s-au succedat după 1769, 
nu au purtat şi nu poartă în continuare decît simplul 
cordon de maestru? A fost singurul obiect vestimentar 
cu care se împodobeau un Helvetius, un Lalande, 
Court de Gebelin, Benjamin Franklin, Voltaire şi alţi 
iluştri fraţi care, doar cu această piesă ornamentală 
masonică, valorau mai mult decît toţi fraţii de grad 33, 
90 sau 93 de astăzi”. Probabil una dintre cele mai 
virulente diatribe îndreptate împotriva riturilor, a 
gradelor care s-au succedat primelor trei grade 

masonice. Ragon nu vede în gradele înalte 
decît un amestec, un eclectism de secrete 
templiere, nereuşite alcimice, speculaţii 
mistice, totul pentru a satisface orgolii şi 
goana după senzaţional. El oferă la un 
moment dat, discutînd despre sistemele 
masonice din Germania, exemplul lui 
Zinnendorf, care după ce acceptă  să fie 
iniţiat cavaler templier constată că acea 
structură nu lucra regular, se retrage 
şi...înfiinţează un nou sistem cu nouă 
grade! De cîte ori nu s-au divizat diverse 
structuri pe astfel de considerente? 
Credem că lectura lui Ragon asupra 
ritrurilor de perfecţie este una răuvoitoare, 
că nu a înţeles succesiunea gradelor cu 
învăţămintele lor. Masoneria, totuşi, nu se 
limitează niciunde la primele trei grade! 
Fără a împărtăşi cîtuşi de puţin opiniile lui 
Ragon asupra Riturilor, traducerea lucrării 
autorului francez este binevenită pentru 
cei care sînt interesaţi de istoria 
începuturilor masoneriei, dar şi de 
cunoaşterea altor opinii decît a celor care 
„glorifică” sistemul gradelor de perfecţie. 
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este semnat de Doamna Ruxandra Demetrescu, distins 
istoric al artei. Autoarea s-a aplecat cu discernământ 
profesional asupra creaţiei lui Nistor Coita, propunând 
reperele pentru lectura operelor sale.

Unele dintre acestea se pot distinge din citatul 
următor. Opera sa este născută – spune autoarea – 
„dintr-un demers autoreflexiv prin exerciţiul atent, 
minuţios al ochiului cunoscător, cercetător, al artistului. 
Rezultatul este o lume populată de personaje 
imaginare, marcată de mitologii personale care invită la 
contemplare şi incită la descifrare prin exerciţiul 
privirii”.

La un prim contact vizual cu lucrările lui Nistor 
Coita se relevă modernitatea viziunii. În general idea de 
„modern” (modernitate), în multe situaţii, în grabă şi 
într-un mod imprudent este asociată exclusiv unor 
reprezentări din zona abstracţionismului. Surpriza în 
cazul său se impune în secunda următoare când 
privitorul constată că în faţa sa se desfăşoară 
ansambluri compoziţionale construite prin elemente 
exclusiv figurative.

Imaginea fundamentală generatoare a structurilor 
compoziţionale este figura umană. Configurată prin 
datele sale bazice, figura umană este transformată de 
artist într-un „semn plastic”. El devine asemănător unei 
simbolice figuri geometrice oarecare, repetată şi reluată 
în nenumărate poziţionări şi redimensionări, elementul 
semantic esenţial pentru crearea unui ansamblu 
coerent, logic şi unitar. Artistul consolidează un 
repertoriu propriu al limbajului definind astfel un 
alfabet al semnelor cu care transcrie pe pânză propriile 
introspecţii. Faptul în sine este evident prin definiţiile 
date ciclurilor de lucrări de către însuşi Nistor Coita. 
Ele se numesc: „Exerciţii de coabitare”; „Cosmografii”; 
„Pasaje”, fiecare cuprinzând un număr de lucrări.

Conţinutul mesajelor se află încifrat în suprafaţa 
pânzei impunându-se subliminal privitorului după 
parcurgerea întregului câmp plastic. Acesta este alcătuit 
din semne – imagine, adevărate caligrame. Printre ele şi 
dincolo de ele, privitorul este invitat într-un mod subtil 
şi elegant să evadeze din propria realitate imediată, de 
sub incidenţa ei directă, într-un alt univers pentru a se 
regăsi pe sine, intermediat fiind prin propunerile 
autoreflexive ale autorului. Limbajul prin mijlocirea 
căruia Nistor Coita construieşte imaginile este 
esenţializat dar nu cantonat exclusiv în abstracţii 
formale. El rămâne fidel viziunii figurative dar 
deschide larg graniţele către universul abstracţiilor. 
Linia ca element al limbajului, pentru autor nu este 
doar o urmă pe suprafaţa pânzei. Ea este purtătoarea 
unor subtile energii care grupate se transformă în 
licenţe expresiv plastice, determinându-l pe privitorul 
analist să descopere stările autoreflexive ale autorului 
dar şi pe ale sale. Liniile pe pânzele lui Coita nu sunt 
jocuri gratuite care au doar funcţii ale plasticităţii de 
sugerare prin repetiţie, dimensionare sau orientare, 
doar a unor anumite pasaje ritmice. Linia ca entitate 
abstractă prin caracterul său de bază, este „înnobilată” 
fiind „investită” cu responsabilităţi majore pe pânzele 
lui Nistor Coita. Ea devine funcţional determinantă 
pentru transformarea elementului figurativ descriptiv 
în unul expresiv plastic, pornind de la particular la 
general, transpunând figuraţia într-o postură 
superioară, de expresivitate artistic-plastică, ea 
metamorfozându-se în „semn”, „simbol”, „imagine 
marcă”. Vorbim în cazul lucrărilor sale despre 
„caligrame”, sau un alt fel de scriere prin care „semnul” 
este relevat prin „desemn”. Descoperim ideograme, 
desene scrise sau scriituri desenate; caligrafii care 
propun sugestiv acceptarea ideii că în faţa noastră se 
desfăşoară şi se interferează suite de semne şi 
simboluri, ordonate de artist după logica propriilor 
meditaţii fără a le dezvălui însă, în totalitate. 
Dimpotrivă, artistul invită privitorul să-i devină 
partener în călătoria sa.

Aşadar, ajuns în Iaşi după un lung periplu în 
centrele cele mai importante ale României, operele lui 
Nistor Coita grupate într-un ansamblu unitar şi 
relevant, onorează prestigioasa galerie „Dana” din 
Strada Profesor Cujbă. Expoziţia lui Nistor Coita 
reprezintă în contextul artistic plastic al locului un 
eveniment de prim rang. Lecţie a profesionalismului 
care însumează talentul şi inteligenţa, expoziţia 
respectivă confirmă exemplar ce înseamnă consacrarea 
şi modul în care energiile propriei vieţi sunt dăruite 
artei.

Retras în spaţiul inundat de verdele nuanţat în 
tonurile cele mai calde şi crude alăturate celui al 
pădurilor de brad înconjurătoare, misterioase şi 
protectoare, am fost translat în realitatea urbană ieşeană 
de un apel telefonic prin care vocea calmă şi moale a 
prietenului şi colegului din vremurile studenţiei 
clujene, Nistor Coita, mă vestea că va deschide o 
expoziţie amplă la Galeriile de artă „Dana”.

Revenit în Iaşi la câteva zile după vernisaj am avut 
bucuria să parcurg traseul expoziţiei cercetând, 
analizând şi contemplând simezele încărcate cu 
„semnele-imagini” şi subtile „caligrame”, elocvente 
exprimări ale unui discurs plastic unic. Impresiile 
sinteză după ce am văzut lucrările expuse m-au condus 
la idei concluzive noi comparativ cu cele stabilizate în 
memoria mea încă din vremurile tinereţii noastre. 
Aveam în faţă metamorfozările prin intermediul 
limbajului tipic artelor graficii şi picturii, a unei entităţi 
umane cu o personalitate creativă stabilă care se 
defineşte prin cuvintele cheie – „autoreflexiv”; 
„introspectiv”; „meditativ”; „poetic”; „solitar”. Din 
aceste poziţii începând mi-am pus întrebarea: „ce aş 
putea adăuga prin cuvintele mele pentru a face mai 
„descifrabilă” arta lui Nistor Coita?”.

Mi-am dat seama că nu analogiile teoretizante 
despre influenţe şi similitudini cu creaţia altor artişti 
din lume şi din ţară practicate deseori de unii critici de 
artă pentru a poziţiona opera unui artist în contextul 
orientărilor contemporane, reprezintă una din metodele 
ce i s-ar potrivi. Nici încercarea de explicare printr-o 
lectură amănunţită a fiecărei lucrări căutând firul 
„poveştii” (dacă există), unde începe şi unde se 
sfârşeşte şi care sunt sensurile camuflate privirii care 
urmăreşte centimetru cu centimetru suprafaţa pânzelor, 
ar fi o altă modalitate. Arta lui Nistor Coita trebuie 
preluată şi acceptată de privitor cu reverenţă şi răbdare 
acceptând faptul că în spatele lucrărilor se află artistul 
care le-a realizat şi a cărui structură umană se defineşte 
mai ales prin coordonatele care relevă dominant un 
temperament „autoreflexiv”; „introspectiv” şi 
„retrospectiv”. Este vorba despre un îndelungat dialog 
cu sine însuşi, perpetu, derulat în timp şi care s-a 
metamorfozat în multitudinea de „semne şi desemne”; 
„caligrame” şi imagini despre care putem spune că în 
multe cazuri au erupt pe pânză ca rezultante ale unui 
autodicteu. Cu acest prilej editura Dana Art a tipărit un 
album care onorează prin calitate şi aspect estetic, 
instituţia d-lui Mihai Pascal. Textul critic al albumului 
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Semne şi desemne de 
Nistor Coita la Galeriile 
„Dana”

Percichin neavând puterea de a pătrunde complexitatea 
problemelor, rosteşte cu părere de rău referitor la scena 
brutală a dezbinării familiei: „De ce unii şi-au luat 
lumea în cap... de ce alţii plâng?... (...) Ciudaţi oameni!”. 
Din acest cerc de conflict nimeni nu poate să scape, iar 
contrar tuturor aparenţelor, Gorki învinovăţeşte şi pe 
copii şi pe părinţi, arătând, de fapt, starea gravă a 
eroilor săi, a generaţiile trecute şi prezente măcinate de 
convingeri pe care le cred invincibile. Chiar dacă piesa 
nu se termină cu un omor sau cu un suicid, greutatea 
situaţiei este evidentă. Nu e nevoie de un act necugetat 
pentru a demonstra că indivizii sunt răpuşi de 
divergenţele construite chiar de ei şi alimentate în timp. 
Uşile trântite de către cei doi băieţi care ameninţă că-şi 
părăsesc casa, spatele întors de mamă şi de tată, pe 
jumătate jigniţi, pe jumătate terifiaţi, o tânără rămasă 
fără speranţă, sprijinită cu coatele pe clapele pianului, 
sunt gesturi semnificative. Starea care revoltă este tot 
cea a lui dolce far niente, iar individul condamnat e 
acela care trăieşte din suficienţe. Spune un „tânăr 
furios”, amintind de senzaţiile sufocante ale celor din 
Azilul de noapte: „Nu ştiu de ce seara, casa noastră se 
face parcă... mai strâmtă, mai posomorâtă. Toate 
lucrurile astea antedeluviene parcă deodată cresc, se fac 
şi mai greoaie, şi mai apăsătoare... şi alungă aerul din 
odaie, te înnăbuşi aici”. 

Un portret feminin remarcabil realizează Gorki în 
drama naturalistă Vassa Jeleznova. Tratând caractere 
puternice, probleme ereditare, realităţi ale social-
politicului, aducând în discuţie chestiuni privitoare la 
etică, autorul conturează viaţa unei femei care a trebuit 
să se descurce singură în faţa cumpenelor vieţii. Atinsă 
în timp de mizantropie, Vassa Jeleznova declară despre 
sine că urăşte omul. În aparenţă aceasta este un mesaj 
opus ideii care transpare din Azilul de noapte. Totuşi 
cea care a ajuns o dârză femeie de afaceri nu şi-a 
neglijat niciodată poziţia de mamă, soră, cap de familie 
atunci când a fost nevoită. Acţiunile ei pot fi 
condamnate: îşi îndeamnă soţul la suicid pentru a scăpa 
de un scandalmonstruos care ar fi compromis întreaga 
familie şi afacerea lor; pare dezinteresată de soarta 
tragică a fiului care a părăsit-o cu ani în urmă pentru a-
şi continua viaţa alături de o evreică cu vederi 
bolşevice, departe de ţară, lipsit de putere financiară. Pe 
cele două fete ale sale, Ludmila şi Natalia le ironizează 
ori de câte ori are ocazia şi le alimentează plictisul şi 
sensibilitatea bolnăvicioasă. Sunt atitutini care o pun pe 
nora sa, Rachela, în ipostaza de a-i striga din toate 
puterile: „Fiară! Eşti o fiară!”. Mai mult decât atât, cu 
preţul despărţirii unei mame de fiul ei, Vassa crede cu 
tărie că singurul care poate moşteni averea strânsă de-o 
viaţă, singul demn de încredere este nepotul din partea 
Rachelei, Kolea, pe care îl are în grijă. Imaginea 
copilului este speranţa ei. Dar dincolo de fiara pe care o 
expune spre a fi văzută de ceilalţi, Vassa, de fapt, este 
singura care ţine în frâu o familie care ar fi alunecat 
foarte uşor pe panta dezastrului. Scena finală, ce se 
petrece după moartea Jeleznovei, tocmai această 
interpretare o dovedeşte: că în lipsa centrului moral şi 
decizional, haosul cuprinde pe Krapovi şi pe Jeleznovi. 
După ce îi e constatat decesul, nebunia îi cuprinde pe 
toţi. Fetele rămân înspăimântate, fără putere a schiţa 
vreun gest, slujnica din casă este prima care atentează 
la caseta cu bani, în care era adunată o parte din avere, 
apoi fratele ei, petrecăreţul Prohorov e următorul hoţ 
care, cu o privire halucinantă îşi afundă mâinile printre 
numeroasele bancnote. În final, alături de replica 
tăioasă a Rachelei – „Nimic nu este al vostru! ”- citim 
din nou intenţia lui Gorki de a marca distrucţia elitelor 
sociale. Deopotrivă, textul poate fi văzut şi într-o 
lectură universală, în care impresionează impunătoarea 
figură a mamei care se opune şi se străduie să-i facă şi 
pe cei din jurul ei să sesizeze demonilor unei lumi care 
se vrea cu orice preţ a fi nouă şi absolut liberă.

Judecat uneori pe nedrept prin paralelismul tripartit 
istorie-om-operă, teatrul lui Maxim Gorki, scos de sub 
critica limitativă, reprezintă şi astăzi un reper al 
scriiturii realist-naturaliste. În România, Azilul de 
noapte a avut parte de montări remarcabile la Teatrul 
Naţional din Craiova (regia: Claudiu Goga, 2003), la 
Teatrul Dramatic „Toma Caragiu” din Ploieşti (regia: 
Cristian Juncu, 2007), la Teatrul Metropolis (regia: 
Mircea Marin, 2009), iar Vassa Jeleznova a fost montat 
de asemenea la Teatrul Dramatic din Ploieşti (regia: 
Alice Barb, 2002), la Studioul „Cassandra” (regia: 
Andreea Vulpe), iar în 1983, pe baza unui scenariu lăsat 
de Gorki, regizorul rus Gleb Pamfilov ecraniza această 
piesă. În 2007, Catrinel Dumitrescu încerca să scoată la 
iveală un text mai puţin cunoscut, dar de o mare 
sensibilitate, Bătrânul, însă dincolo de intenţiile bune 
ale montării de la Teatrul Nottara, rezultatul nu a fost la 
fel de îmbucurător.

ut pictura poesis privitor ca la teatru
(urmare din pagina 5)
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carnajul de piatră al treptelor în zvâcniri elastice. 
Scara blocului îşi deschise buzele verticale şi în scurt 
timp ajunseră în stradă, printre copaci în care 
înmugureau ciori, la început cât un bulb negru şi plin, 
apoi păsări în toată regula, cu aripi epidemice, 
explodând simultan spre văzduh. ? i orizontul 
devenea o fâlfâire greoaie de bucăţi de noapte. 
Văzând acestea, nu făceau decât să privească în ei 
înşişi…

- Iarba nu e destul de verde în dreptul tău, spuse 
Eea.

- Păi e şi iarba ta. Nu sunt singurul responsabil de 
paloarea ei. În plus, nici nu vreau sa fie prea verde. 
Aici excesul dăunează chiar când este vorba de 
tinereţe, vitalitate sau frumuseţe.

Eel ar fi preferat un contraargument, fie şi idiot, 
sau orice altceva, mai puţin goliciunea tristă care i se 
aşternuse Eeei în ochi dublată de tăcere.

Din Universitate vânzoleau creiere tumefiate care 
tunau unele spre altele sinapse de multe ori 
pişcătoare. Biblioteca Centrală, de asemenea, fumega 
spre cer triluri de litere, iar pe stradă broştele ţestoase 
nu încetau să claxoneze.

- Am un sentiment ciudat, mărturisi Eea deodată, 
cum că sfâr?itul lumii noastre e peste tot, dar că nu-l 
vom găsi vreodată.

- Tocmai de aceea nu este un joc uşor…
Porumbeii din parc încremeneau în zbor şi picau 

spărgându-se în cioburi argintii. Măturătorii le 
adunau rămăşiţele şi coborau în ascunzişuri subterane 
pentru a-i îngropa în mine, unde urmau să se 
fosilizeze în perle. Oraşul cerea bogăţia, nu o oferea.

- Nu-l vom găsi niciodată! De ce m-ai pus să fac 
asta? Ce vrei să demonstrezi?

- Vrei să ne întoarcem? Era doar un joc.
- Nu, acum nu mă mai pot opri!
Şi suspinară amândoi printre buze întoarse în ei 

înşişi. Bicicletele alunecau pretutindeni pilotate de 
hazard. Soarele nu suporta greutatea propriilor raze, 
scăpându-le una câte una în bălţi de lumină. Şi 
deodată Eel se opri, căci văzu Palatul.

- Acolo e! Simt asta!
Monumentala construcţie plutea în cer pe un nor 

cenuşiu. Curcubee de forme păsăreşti zumzăiau în 
juru-i şi îl îmbrăcau în efervescenţe cromatice. Doar 
orologiul dăngănea în culori ceasurii şi ceva în 
arhitectura acelei materii impozante, paralelismul 
turnurilor, excesul, comunitatea de ferestre… Ceva 
sugera stabilitatea!

A ţâşnit într-acolo şi l-a văzut. Chiar dedesubtul 
Palatului era sfârşitul lumii sale. Străzile convergeau 
inflamate în acel punct, cerurile se încovoiau şi ele, 
copacii îşi sângerau frunzele spre acea zonă ca biciuiţi 
de o furtună. Şi da, lumea cu solidificările şi 
inconsistenţele ei, cu vieţile şi inanimarea se scurgea 
ca o cascadă într-un hău învolburat de materia visului 
dezagregat. Cafenelele, blocurile, zâmbetele, 
liniştea, muzica, voinţa, merele mustoase, câinii, 
toate cele văzute şi nevăzute se lichefiau drept torente 
nimicitoare. Un infinit de infinităţi se risipea într-un 
abis infinit. Şi vuietul era atât de îngrozitor încât de 
abia o auzea:

-Acesta nu e sfârşitul lumii mele…
-Ştiu. E al meu…
 Dânsa privea în jur cu o tristeţe neîmplinită până 

la capăt din pricina confuziei.
-Dar lumile noastre coincid. Şi, totuşi, acesta e 

doar sfârşitul lumii tale…
-Acum vezi cu ochii tăi cum stau lucrurile.
Eeeeeea negă din cap şi îşi îngropă chipul în 

palme. Plângea înfundat şi îl privea distrusă:
-Ai câştigat jocul…
Eel se apropie îndurerat, o îmbrăţişă şi îi şopti 

urmărind împrejurimile topite lacom spre eter:
-Nu ţi-ai găsit lumea pentru că…
Ochii Eeeeeei mari îşi ţinură lacrimile preţ de 

câteva clipe, sorbindu-i cuvintele.
- … eu sunt lumea ta. Şi începutul, şi sfârşitul ei. 

Ceea ce mă mistuieşte. Priveşte cum arată sufletul 
meu. Priveşte!

Şi a îndreptat degetul spre prăpastia macabră în 
care se revărsa Totul, fără să fie umplută vreodată. 
Atunci Eeeeeeeeeea, îmbrăţişată cum era, i-a înfipt în 
inimă un pumnal. Îşi privea mâna parcă neputând să 
accepte că cea care implantase arma în pieptul lui, în 
pieptul Lumii ei, făcea parte din dânsa, adică era chiar 
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea!

Poveste feministă

Ştiaţi, desigur, că în Rai nu există doar pomul 
cunoaşterii, ci şi pomul vieţii. Dumnezeu a interzis 
consumul fructelor primului pom: Se lansează BIOS-ul pe 
calculatorul meu, se lansa şi atunci programul „Bios”, 
suficient pentru buna funcţionare a lumii alcătuite din 
vegetale, animale şi om. Însă „Bios”-ul iniţial era capabil să 
se auto-îmbunătăţească pe baza unei decizii care nu 
depindea de Dumnezeu, pentru că Adam trebuia să decidă 
dacă rămâne sau nu singur. „Adame, ai mâncat sau nu din 
fructul oprit”? 

Nu a fost decât un test divin asupra legăturii dintre 
Creaţie şi creatura care tocmai se contura ca observator 
inteligent şi, poate, eminent al lumii.

„Da, Doamne”, a răspuns Adam cu vinovăţie în glas, 
dând vina pe singurătatea sa insuportabilă. Şi atunci testul 
a reuşit: Dumnezeu a dat drumul în lume unui nou Adam 
şi apoi, recoltând ADN-ul acestuia din coaste, a fost creată 
Eva. Patru Adami contribuiseră la crearea noului umanoid 
şi a Evei, însă testul nu se terminase: „Adame, ai mâncat sau 
nu din fructul oprit”?

„Da, Doamne”, a răspuns Adam cu vinovăţie în glas, 
dând de data aceasta vina pe Eva. Şi iarăşi Dumnezeu s-a 
supărat, repetând procesul – căci nu ni se spune câte Eve au 
fost realizate şi nici ce pigmentaţie avea Adamul de la care 
s-a recoltat (a câta oară?) materialul genetic. Nu se spune ce 
pigmentaţie a pielii avea Eva, cu toate că ei stătuseră faţă la 
faţă cu Bunul Dumnezeu. Dar, totuşi, era bun dacă era 
morocănos? se întrebară ei. Dacă era autoritar? Dacă era 
nesuferit? Dacă Raiul avea atâtea defecte?

În sfârşit, s-a pus la punct rutina de separaţie a sexelor o 
dată cu apariţia Evei, ceea ce ne duce cu gândul că Adam cel 
dintâi era asexuat, „programul iniţial” făcând greoaie 
înmulţirea oamenilor. Dar mă întreb de ce apariţia Evei a 
inhibat apoi apariţia oricărui alt extraterestru, când lumea 
era populată, în continuare, cu fiinţe inteligente.

Aşa încât, dacă veţi auzi în somn o voce întrebându-vă 
„Adame, ai mâncat sau nu din fructul oprit”?, aţi putea da 
vina pe extratereştri. Lumea este atât de plină de rele, încât 
noi suntem doar nişte bieţi copii aflaţi în chinurile facerii.

Morală. Răul din lume începe cu noi înşine, nu cu 
Dumnezeu.

Costel ANDREIU şi George CEAUŞU

Eel şi Eea

Foarte vast era totul. Însă doar în aparenţă. Cu 
adevărat nu putea fi nimic mai simplu, căci existau 
numai trei lucruri: un el, o ea şi un joc. El şi ea nu erau 
ca oricare alţii, de aceea s-ar putea vorbi mai just de 
Eel şi Eea. Fiecare din cele două suflete purta pecetea 
unui oftat neconsumat până la capăt. Simţirea Eei îşi 
ieşea deseori din matcă şi o transforma în Eeeeea, iar 
Eel ura acest lucru, pentru că trebuia la rându-i să 
devină Eeeeeel. Şi jocul… Ah, jocul! O banală 
plimbare prin Oraş, însemnând un singur câştigător: 
cel care îşi găsea primul sfârşitul propriei lumi, adică 
locul în care materia, imperiile de forme şi culori, 
suferinţa, speranţele şi trăirile îşi pierd coerenţa ca 
suc sufletesc pulverizat inepuizabil spre nimicnicie. 
Eea credea că lumile lor se contopeau şi nu-l înţelegea 
când dânsul îi arăta cubul său rubic, explicându-i

- Iată, vezi şi tu cum arată pătratele când se află în 
posesia mea.

- Sunt toate albastre, răspundea Eeea.
- Acum ţine-l tu.
Şi apucându-l, ceva fierbinte şi dureros i se 

lichefia şi prin arterele cu care era conectată la Eel.
- Da, sunt roşii la mine. Şi ce înseamnă asta?
- Că avem lumi diferite. Dar ele se întrepătrund, 

ceea ce e minunat. De ce vrei tu mai mult de atât?
Şi i-a prins mâna în care ţinea cubul într-a lui. 

Pătratele au devenit pe loc aurii, deşi violetul era 
culoarea normală. Se ştie că dragostea luminează 
dincolo de orice.

- Adică nu şti al meu! ţipă Eeeeeea, azvârlind 
cubul care deveni pe loc negru. Adică te am pe 
jumătate sau cum? Nu mă iubeşti!

Atunci Eeeel a zâmbit cu amărăciune, gândind că 
e mai bine să afle singură ceea ce nu voia să audă de la 
dânsul.

- Să uităm de ceartă. Poate că ai dreptate. Un joc, 
să ne destindem? Uite ce-şi propun: dacă tot am vorbit 
despre lumea noastră, să ieşim la o plimbare prin 
Oraş. Câştigă cel care îi găseşte primul sfâşitul.

Puţin suspicioasă, s-a lăsat totuşi convinsă.
Paşii lor îşi descărcau locurile pe scară, adâncind 

Eel nu putea muri aşa de uşor. Şi-ar fi scos 
pumnalulşi ar fi vieţuit în continuare fără probleme. 
În schimb, adâncindu-ţi-l şi mai tare, i-a spus:

- Nu poşi frânge un lucru pe care l-ai frânt deja…
EA i-a aruncat pentru prima dată o privire. Atunci 

EL a murit, resetându-şi existenţa în apartamentul său 
şi lăsând-o singură. Tot ceea ce i-a mai dorit a fost să 
nu o absoarbă abisul.

Inspirat din vise reale (2)
 
Îndepărtatul viitor le permite entuziasmaţilor astrologi 

să exploreze, în sfârşit, misterioasa planetă roşie. Drona 
aterizează şchiopătând în zbor şi dezlocuieşte un suflu 
stacojiu de nisip din pustiul melancolic al impozantului 
astru. Principalul obiectiv al misiunii constă în 
identificarea eventualelor forme de viaţă, iar cele 
secundare implică reperele celui dintâi, şi anume 
investigarea nivelului de radiaţii şi descoperirea apei. Unul 
dintre cei trei cercetători analizează graficul prin care 
sistemul navei decodifică intuitiv, cu o eroare de 27% 
geografia şi eventualele fluctuaţii organice ale planetei:

- Se pare că uniformitatea deşertului se întinde pe o rază 
de 500 km. Şansele să găsim ceva de interes sunt neglijabile, 
deci putem să accelerăm spre alte destinaţii.

Al doilea cercetător, mai perfecţionist din fire, atrage 
atenţia:

- Viaţa, la începuturile ei, este destul de timidă şi se 
camuflează în locuri la care nici nu te-ai gândi. Cercetarea 
minuţioasă a unei porţiuni limitate de teren e mai 
dezirabilă decât o privire superficială asupra întregului.

Coordonatorii proiectului monitorizează neîntrerupt 
desfăşurarea acţiunilor şi intervin cu indicaţii:

- Aici baza, mergeţi mai departe. Terminat.
Autorul precautei propuneri mârâie puţin indignat, 

mai mult pentru sine, însă pilotul ridică drona la câţiva 
metri deasupra pământului şi-i amplifică viteza în zbor de 
127 ori. După un timp, panorama descoperită îi amuţeşte, 
iar palmele le transpiră, mai ales la gândul că vor fi 
principalii actanţi ai unei descoperiri fără precedent:

- Visez! Visez, nu-i aşa? Voi vedeţi ce văd şi eu?
- Aici baza. Sateliţii trimişi până acum au fotografiat 

toate sectoarele promiţătoare ale planetei, pe care v-am 
trimis să le analizaţi în amănunt, cu excepţia acestuia. Se 
pare că privim piesa lipsă a imaginii de ansamblu pe care 
credeam că o aveam. Drona nu poate pătrunde, din păcate, 
pe acest teritoriu; puneţi-vă costumele şi ieşiţi.

- Domnule, sunteţi sigur că merită riscul? Condiţiile 
artificiale de viaţă sintetizate de costum ar putea fi avariate 
oricând!

- Este o ocazie unică în istorie, dar e vorba totuşi de 
vieţile voastre, aşa că vă ofer libertatea de a lua voi decizia. 
Gândiţi-vă totuşi la ce veţi povesti urmaşilor la bătrâneţe în 
contextul în care daţi înapoi din faţa unei asemenea glorii. 
Terminat.

Priveliştea le aduce în faţa ochilor un morman 
interminabil de pietre, nişte ruine ale căror forme şi 
structură nu comportă nimic natural. Cercetătorii înghit în 
sec, se privesc în ochi şi strâng din dinţi, îmbrăcând 
costumele.

- Murim ori nu, vom face istorie!
Uşa se deschide, pista de coborâre li se aşterne în faţa 

paşilor, iar frumuseţea planetei, lipsită de diluarea 
ecranelor, îi încurajează şi păşesc tot mai îndrăzneţi, 
sfidând tăcerile grandioase ale deşertului. Înaintează 
frenetic printre ineditele roci şi descoperă dispuneri tot mai 
suspecte, şi anume galerii pietruite ce respectă parcă o 
anumită utilitate.

- Acum nu mai putem pune totul pe seama activităţii 
eoliene. Ruinele ascund o logică arhitectonică specifică 
unui sistem de drumuri.

- Aşa e, dar să ne păstrăm totuşi cumpătul, abordând în 
continuare acelaşi spirit al cercetării: reducerea la absurd.

Şirul uimirilor perseverează cu o altă descoperire: un 
arc degradat care a rezistat cu eroism nu doar timpului, ci 
unor şocuri devastatoare, căci uniformitatea ruinelor nu se 
poate datora vechimii, ci unui factor de distrugere în masă.

- Nivelul radiaţiilor, deşi este foarte mare, este mult mai 
îmblânzit decât acum câteva sute de ani. Decodorul mai 
spune că acestea sunt de natură nucleară.

Cei trei fac o pauză de-un minut pentru a-şi demonstra 
că nu visează şi înaintează mai mult spre miezul 
descoperirilor ce se arată cu o generozitate ireală. O uriaşă 
producţie asemănătoare unui organ cu cinci proeminenţe 
ţine strâns un obiect găunos, cioplit cu aceeaşi măiestrie. 
Din spatele acesteia ţâşnesc trei fiinţe bipede cu o ciudată 
fizionomie ce găzduieşte doi ochi, un nas, o gură şi două 
urechi.

- Baza, recepţionezi? Aici unitate marţiană XO2! Avem 
confirmare vizuală: există viaţă pe Terra!

Mircea BOBOC 
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directă a modelului latin. Desigur, este vizată ideea 
imitaţiei (la care ne vom referi mai târziu) şi se conturează 
totodată spre sfârşitul poemului un portret al lui Horaţiu ce 
stă sub semnul idealului critic, trădând admiraţia autorului 
pentru acesta, dar legăturile intertextuale le va face tot 
cititorul. De altfel, referitor la punctul de generare al 
intertextualităţii au existat numeroase discuţii, fiind plasat 
fie în sfera autorului hipertextului, fie în interiorul textului 
propriu-zis, fie în domeniul cititorului. O viziune 
echilibrată ar împăca toate aceste puncte de vedere, 
plasând intertextualitatea la intersecţia celor trei axe: 
cititorul este cel care declanşează potenţialul proteic al 
textului, potenţial care este generat de elemente ce ţin de 
substanţa textului, elemente care la rândul lor au fost 
„aşezate” acolo de către autor. Desigur, autorul poate 
construi în mod conştient sau nu deschiderea intertextuală 
a operei sale, după cum, depinzând de bagajul de 
cunoştinţe pe care îl are, şi cititorul poate sesiza sau nu 
trimiterile intertextuale.

Revenind la Eseul asupra criticii al lui Pope, afilierea cu 
textul latin este una conştientizată pe deplin în ceea ce-l 
priveşte pe autorul său – datorată nu doar subsumării la 
doctrina clasică, însă mai ales nevoii de a găsi o matrice, o 
formulă care să vizeze o poetică în versuri. Raportarea se 
face, aşadar, în mod conştient la Horaţiu, dar, după cum 
am mai menţionat, nu se face explicit. Procesul lecturii va 
explicita această relaţie în primul rând printr-o înscriere a 
ambelor texte în arhitext – în categoria generală a artelor 
poetice – şi apoi prin concretizarea punctelor comune ce ţin 
de conţinut. În ceea ce priveşte trimiterile intertextuale pe 
care le oferă poemul lui Pope, acestea nu se opresc exclusiv 
la Horaţiu, ci pot viza şi pe Boileau, a cărui Artă poetică îi 
era cunoscută scriitorului britanic, însă având în vedere că 
Boileau se subordonează tot lui Horaţiu, este mai fertilă o 
raportare directă la creatorul latin.

Astfel, un prim punct al intertextualităţii îl constituie 
integrarea în acelaşi tip de arhitext – tipologia artelor 
poetice. De fapt, subsumarea la această categorie generală 
nu este pe deplin necesară pentru a justifica o relaţie 
intertextuală solidă însă tiparul preluat de la Horaţiu este 
unul particular în cadrul mai general al poeticilor, vizând 
versificarea unor percepte privind creaţia literară sub forma 
unei adresări familiare către potenţialul creator. De altfel, 
Arta poetică a lui Horaţiu a fost iniţial intitulată Epistola către 
Pisoni, accentuând caracterul de comunicare directă, 
deschisă căreia i se subsumează discursul liric. Pisonii 
reprezentau o familie de scriitori (tatăl şi cei doi fii), iar 
luarea lor drept destinatari ai principiilor expuse fereşte 
discursul de sterilitate, umanizându-l. De asemenea, 
această raportare la un Celălalt avut în vedere ca neofit, dă 
forţă şi totodată farmec, sporind accesibilitatea ideilor 
transmise.

Deşi nu îşi alege un receptor concretizat spaţial şi 
temporal, iar titlul vizează mai mult un caracter 
generalizator prin termenul eseu, poemul lui Pope este 
construit sub forma aceluiaşi tip de adresare directă care a 
asigurat succesul operei lui Horaţiu. Ceea ce diferă este 
caracterul destinatarului care la Horaţiu contura imaginea 
unui scriitor, pe când la Pope vizează un potenţial critic.

Ambele opere îşi coagulează substanţa prin 
concretizarea unor principii poetice, respectiv critice (deşi 
poemul lui Pope surprinde deopotrivă printr-o împletire 
subtilă atât caracteristicile actului critic cât şi pe cele ale 
creaţiei literare în general) care le imprimă un caracter 
metatextual, ce vizează o anumită autoreflexivitate literară. 
Prin elaborarea acestor principii, se dezvăluie mecanismele 
unei creaţii ideale. Desigur, o creaţie ideală din perspectiva 
particulară a celor doi autori care la rândul lor se 
subsumează viziunii mai generale a clasicismului. Cu toate 
acestea, atât la Horaţiu cât şi la Pope se citeşte dincolo de 

tonul familiar, apropiat, orgoliul unei autorităţi ce se 
erijează în deţinătorul adevărurilor absolute. Cel puţin în 
ceea ce-l priveşte pe scriitorul britanic, se observă forţa 
ironiei, fermitatea discursului şi tonul superior pentru 
impunerea nedisimulat tiranică a principiilor, fapt ce 
surprinde oarecum prin raportare la datele biografice şi 
bibliografice ale lui Pope care la momentul scrierii Eseului 
asupra criticii avea doar 22 de ani şi nu publicase încă nimic 
autonom până atunci. Îndrăzneală, obrăznicie sau geniu 
dat de o intuiţie fundamentală a resorturilor artistice? Am 
prefera ultima variantă, luând în considerare că Eseul asupra 
criticii a reuşit să se impună drept o operă de valoare, 
surprinzând caracteristici generale ale actului critic şi 
literar, caracteristici care se ridică deasupra epocii sau 
spaţiului în care au fost create. 

Raportându-ne la conţinutul propriu-zis al celor două 
opere se observă similarităţi ce ţin într-o mare măsură de 
prelucrarea esenţelor ideologiei clasice. Pope adaptează şi 
reia într-o manieră subiectivă, originală – cu atât mai mult 
cu cât este redirecţionată spre tărâmul criticii – ideile 
versificate de Horaţiu. Desigur, alături de opera lui 
Horaţiu, Pope a mai avut şi alte surse de inspiraţie cum ar 
fi Poetica lui Aristotel, Tratatul despre sublim al lui Longinus 
sau Arta poetică a lui Boileau, dar dintre toate acestea 
raportarea la scriitorul latin este cea mai solidă.

Înainte de a cerceta în detaliu arhitectonica de idei, 
trebuie reamintit şi întărit faptul că legarea celor două 
opere prin relaţie intertextuală se subsumează unei viziuni 
mai largi asupra intertextualităţii ce poate fi concretizată şi 
redimensionarea unor principii. Desigur, relaţia dintre cele 
două texte avute în vedere nu se rezumă doar la 
valorificarea unor principii comune, după cum am 
demonstrat anterior, dar observaţia făcută a fost 
considerată necesară spre a preîntâmpina eventualele critici 
care ar scoate de sub incidenţa intertextualităţii raporturile 
dintre aceste opere, plasându-le doar în zona unor filiaţii 
comune unui curent literar.

Principiul unităţii operei de artă care deschide poemul 
lui Horaţiu se regăseşte la Pope într-o revalorizare din 
perspectiva actului critic. În viziunea scriitorului englez, 
criticul trebuie să cerceteze întregul, ansamblul unificator al 
unei creaţii, să treacă dincolo de valorizarea excesivă a 
părţilor : „A perfect Judge will […] / Survey the Whole”. 
Această idee este argumentată prin faptul că valoarea şi 
farmecul unei creaţii nu rezidă în perfecţiunea fiecărei 
părţi, ci în armonizarea elementelor, în coagularea într-un 
tot unitar, omogen: „In Wit, as Nature, what affects our 
Hearts / Is not th'Exactness of peculiar Parts; / 'Tis not a 
Lip, or Eye, we Beauty call,/ But the joint Force and full 
Result of all./ Thus when we view some well-proportion'd 
Dome, / (The World's just Wonder, and ev'n thine O 
Rome!)/ No single Parts unequally surprise; / All comes 
united to th'admiring Eyes; / No monstrous Heigt, or 
Breadth, or Length appear; / The Whole at once is Bold, 
and Regular.” Versurile acestea reiau astfel în linii generale 
începutul poemului lui Horaţiu care subliniază ideea 
aducerii părţilor la un numitor comun, idee ce este 
transpusă tot prin intermediul unei alegorii ce vizează o 
altă artă (dacă la Pope se făcea referire la arhitectură, aici se 
vizează pictura): „Dac-ar voi la grumazul de cal să-
nădească un pictor / Cap omenesc şi să-mbrace de-asemeni 
cu pene pestriţe / Membre-adunate de ici şi de colo, aşa ca 
femeia / Mândră la chip să sfârşească nespus de hidos într-
un peşte, / Râsul, venind s-o priviţi, aţi putea să vi-l ţineţi, 
prieteni?” De altfel, paralela literaturii cu alte forme 
artistice este una din „ustensilele” favorizate de către cei 
doi scriitori pentru a-şi ilustra principiile. Ut picura poesis a 
lui Horaţiu poate fi regăsit la Pope într-o adaptare vizând 
nu actul artistic în sine, ci creatorul său: „Poets like 
Painters, thus, unskill'd to trace / The naked Nature and 
the living Grace, / With Gold and Jewels cover ev'ry Part, 
/ And hide with Ornaments their Want of Art.” 
Comparaţia poetului cu pictorul este menită aici să 
sugereze modul în care incapacitatea artistului de a reda 
natura este mascată printr-o aservire a formei care se 
subsumează excesului. O versificaţie pompoasă poate 
ascunde lipsa talentului şi Pope subliniază acest aspect 
pentru a atrage atenţia asupra uneia din greşelile 
fundamentale ale criticii – aceea de a evalua o poezie doar 
prin prisma formei: „Others for Language all their Care 
express, / And value Books, as Women Men, for Dress”.

Ideile enunţate anterior vin în concordanţă de asemenea 
cu principiul simplităţii. Acesta reprezintă la rândul său 
unul din fundamentele ideologiei clasice care se 
subsumează în primul rând acordării unui rol esenţial 
receptorului. Din acest punct de vedere, conţinuturile 
operelor trebuie ferite de ambiguitate pentru a fi percepute 
pe deplin de către cititor sau spectator: „Orice percepte ai 
da, vorbirea să-ţi fie concisă, / Iute-nţeleasă şi lesne ţinută 
de minte docilă.” Astfel, în viziunea clasică, claritatea 
asigură coerenţă atât a subiectului (după cum accentuează 
Horaţiu – „Simplă să fie lucrarea”), cât şi a stilului – după 
cum observă Pope: “As Shades more sweetly recommend 
the Light, / So modest Plainness sets off sprightly Wit.” 
Asemănarea cuvintelor cu frunzele se regăseşte şi la 
Horaţiu însă pentru a accentua caracterul dinamic al limbii: 
„După cum codrii în anul spre capăt îşi schimbă frunzişul, 
/ Tot aşa vine şi rândul cuvintelor vechi să dispară / Iar 
cele noi înfloresc”(va urma)

Intertextualitate şi clasicism. Noţiunile par opuse şi 
forţat aduse în acelaşi context. Cu toate acestea, impresia e 
doar una superficială şi alimentată de prejudecata asimilării 
unor definiţii de suprafaţă – intertextualitate - 
postmodernism, dinamică a textului; clasicism – antichitate, 
ordine, închidere în reguli. Dincolo însă de liniile 
epidermice ale conceptelor, se poate observa o justă afiliere 
a celor doi termeni. Astfel, intertextualitatea presupune o 
reluare prin redimensionare sau nu a unui model, a unui 
text iniţial, iar clasicismul îşi constituie unul din principiile 
esenţiale pe ideea imitării anticilor, a unor texte de bază. De 
aici încolo lucrurile devin clare – clasicismul şi 
neoclasicismul conţin prin teoretizarea conceptului de 
model, germenii a ceea ce va fi numit mai târziu, mult mai 
târziu intertextualitate.

A stabili aşadar o astfel de relaţie între două texte 
clasice – Arta poetică a lui Horaţiu şi Eseu asupra criticii a lui 
Alexander Pope nu poate fi un demers sortit eşecului, ci 
dimpotrivă se poate subsuma orizonturilor fertile pe care le 
oferă întotdeauna o privire nouă. Reflectarea în oglinda 
intertextuală va putea stabili liniile de convergenţă a celor 
două opere, dar şi punctele de diferenţiere, pe fondul 
general al principiilor clasicismului.

Şi pentru a şterge orice impresie de nisipuri mişcătoare 
pe care ar mai crea-o acest subiect, ar fi necesară o scurtă 
prezentare a fundamentului teoretic pe care se bazează. 
Aşadar, conceptul de intertextualitate poate fi definit o dată 
cu perceperea textului ca entitate deschisă şi integrată astfel 
unor structuri mult mai complexe, unor reţele de texte. Se 
realizează în acest sens o scoatere a textului din autonomia 
sa tradiţională şi o înscriere a acestuia într-un discurs infinit 
care presupune o revalorizare şi o întregire a 
semnificaţiilor.

Noţiunea de intertextualitate a fost iniţial introdusă de 
Julia Kristeva, demolând mitul textului independent de 
societatea care îl produce sau de istoria ce îl precede. 
Kristeva concepea astfel intertextualitatea drept modul prin 
care un text citeşte istoria şi se încadrează în ea. Raportarea 
la istorie presupune, de fapt, raportarea la alte texte, pe care 
le înglobează, în mod explicit sau nu, pe care le 
redimensionează inserându-le într-un sistem nou de 
semnificaţii.

Un alt important teoretician al conceptului este Gerard 
Genette care însă foloseşte cu precădere termenul de 
transtextualitate. Genette dezvoltă noţiunea asimilându-i 
altele ce particularizează diferitele aspecte ale cadrului 
general. Astfel, se face distincţia între metatextualitate 
(relaţia dintre un comentariu şi textul comentat), 
paratextualitate (relaţia textului cu elementele ce îl 
„înconjoară”: titlu, prefaţă, numele autorului etc.), 
arhitextualitate (relaţia dintre text şi diversele tipuri de 
limbaj de care aparţine cum ar fi trăsăturile genului, speciei 
etc.) şi nu în ultimul rând intertextualitatea care e văzută de 
Genette vizând citatul propriu-zis.

Desigur, dincolo de aceste două viziuni teoretice, 
intertextualitatea a constituit obiectul unor studii 
numeroase, devenind un concept „la modă” s-ar putea 
spune, datorită rezultatelor fecunde pe care la oferă 
aplicarea acesteia precum şi a perspectivei noi, proaspete 
pe care a introdus-o în cercetarea textelor. Multiplele 
clasificări la care a fost supusă ar putea constitui obiectul 
unui studiu separat, ca urmare ne vom limita doar la cele 
ce interesează articolul de faţă.

Relaţia intertextuală ce leagă Arta poetică a lui Horaţiu 
de Eseul asupra criticii al lui Alexander Pope este, în primul 
rând, una diacronică conform clasificării făcute de Maria 
Corti, deoarece distanţa temporală între textul iniţial 
(hipotext în viziunea lui Genette) şi textul final (hipertext) 
este una considerabilă, poemul lui Horaţiu fiind scris în 
jurul anului 15 î.e.n., iar cel al lui Pope în anul 1709, fiind 
publicat doi ani mai târziu. Aceeaşi Maria Corti sugera că 
distanţa temporală măreşte aria de interpretare, aducând 
un plus de semnificaţii. În acest caz, se observă o dublă 
iradiere: pe de o parte, textul lui Horaţiu este reactualizat, 
devine din nou viu prin această revalorificare ce întăreşte 
perenitatea operei sale, iar pe de altă parte, poemul lui 
Pope sporeşte în prestigiu prin plasarea sub auspiciile unui 
predecesor ilustru. De fapt, acest tip de dublu beneficiu este 
valabil în toate relaţiile de intertextualitate în care textul 
iniţial este văzut drept un punct de sprijin superior textului 
final, o matrice mai valoroasă spre care acesta aspiră.

Acest tip de intertextualitate ce aşază în centru ideea 
modelului investit cu toate atributele pozitive este, de altfel, 
unul din principiile de bază ale clasicismului. Imitarea 
anticilor este justificată de admiraţia pentru perfecţiunea 
artistică a operelor acestora. Scopul scriitorului clasic  este 
de a crea opere atemporale, ferite de un succes trecător şi 
iluzoriu, opere care să dăinuie. Or lecţia oferită de 
Antichitatea greco-latină vizează tocmai eternizarea actului 
artistic. Aşadar, creaţiile anticilor devin sursa centrală a 
inspiraţiei neoclasicilor, fiind izvorul din care aceştia îşi vor 
extrage faimoasele reguli.

Această subsumare la modelul antic justifică pe deplin 
co-relaţia textului lui Pope cu cel a lui Horaţiu. Cu toate 
acestea, în Eseu asupra criticii nu există o asumare explicită, 
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Un caz clasic de intertextualitate
Monica BOŢOIU

Interpretări
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Academia Păstorel
Interceptorul de vânătoare localiză ţinta, o încadră şi îi extrase din 

subconştient toate datele considerate necesare. Le afişă pe ecrane, însă cum 
ocupanţii fotoliilor de la pupitrele de comandă dormeau de rupeau pământul, 
porni sirenele de alarmă concomitent cu răsturnarea fotoliilor. Cei trei se adunară 
cu greu de pe podeaua navei înjurând temeinic în limba lor. O nouă misiune îi 
aştepta, însă cum erau fiinţe inteligente, găsiră imediat oportunităţile acesteia. 
Aşadar, îşi făcură complice cu ochiul, un semn pe care computerul central nu-l 
înţelegea şi porniră la treabă.  

***
Gheorghe Ţâţârligă zis Jiji Brânzoi, stătea sprijinit în foarte tradiţionala bâtă şi 

privea în gol. Nu putea fi asemănat cu o sperietoare de ciori doar pentru că nu avea 
braţele larg desfăcute. Oile păşteau nestresate de berbeci, deoarece aceştia ieşiseră 
din perioada de rut. Măgarul adormise şi era foarte vizibil că avea vise erotice. Cei 
doi dulăi Mao şi Tito căscau plictisiţi şi clămpăneau după muşte. La un moment dat 
soarele păru a se întuneca. Jiji ridică privirea şi văzu un fel de maşinărie plutind 
deasupra capului său.

- Futu-vă muma-n cur, gândi, la fel de tradiţional precum propria sa bâtă, Jiji.  
Maşinăria se aşeză lin pe tăpşan şi din ea ieşiră nişte fiinţe foarte asemănătoare 

cu Jiji. Păstorul, în acelaşi spirit al tradiţiei, intră la bănuieli, convins fiind, iar istoria 
adeverea aceste convingeri, că erau hoţi care veniseră să-i fure oile. Prin urmare se 
pregătea să le dea cu bâta în cap. Numai că bietul Jiji nu-şi putea mişca nici limba în 
gură. Ca să nu mai vorbim de faptul că şi câinii înţepeniseră împreună cu măgarul. 
Doar oile păşteau mai departe fericite şi insensibile la problemele celorlalţi. Foarte 
curios! Or fi oare mai inteligente, sau invers?

Cei trei coborâţi din maşinărie se îndreptau zâmbitori către Jiji şi-i spuseră:
- Hai noroace uăiii, frati, Jijicî, cum merji trieaba? Pui şi tu un miel la bătaie că, io-

ti, noi aduşim şeava di pileali, mai una-alta, faşim un chiefuleţ, aşa, ca băieţii, la iarbă 
verde!

Jiji însă, stană!  
- Băi, Costelii, du-ti, uăi, omule şi decuplează ninorocirea aia di razî, câ-l 

cherdim di muşteriu pi ghetu om! Şi vezi di mai scoati nişti lichid di frânî ca s-aviem 
di glojdeală. Cî doar n-om mânca fripturî şî sî biem apî chiaorî. 

Numitul Costel, un tip cu figură tipică de şmecher rural şi bască meseriaşă trasă 
pe frunte, intră în navă şi peste numai câteva secunde Jiji se prăvăli lângă istorica sa 
bâtă. Nici nu mai vorbim de efectul comic obţinut fiindcă din spate se auzi un strigăt 
de triumf: 

- Io-ti-te, băi, damigenuţa! Costel flutura vesel deasupra capului un recipient de 
plastic plin cu un lichid verde.  

Revenit la o realitate foarte stresantă Jiji se uita cam nedumerit la noile sale 
cunoştinţe, fără îndoială nişte tipi de mare ispravă, deoarece-l întremaseră 
invitându-l să tragă câteva gâturi din recipient. Ceea ce şi făcuse. Constată fericit că 
era un fel de rachiu de mentă cum mai făcea şi el când cumpăra spirt medicinal 
pentru ca maică-sa să-i pună ventuze bunicului. Prin urmare atmosfera se destinse 
imediat, iar când oaspeţii i-au cerut să jupoaie un miel, l-a ales pe cel mai mare 
ignorând spaima de bătaia care-l aştepta pentru pierderea cârlanului. Imediat după 
jupuire se apucă să facă un foc, aşa cum ştia el, însă Vasile, şeful astronauţilor, îi 
spuse:

- Lasă, băi, Jijicî, di aiasta sî ocupî Costiel! Hai, mai ia un gât şi hodineşti-ti!    
Costel cu aceiaşi figură de atotcunoscător, luă mielul şi-l aşeză într-o adâncitură 

a navei. Apoi porni motoarele, acestea zumzăiră puţin, după aceea ţiuiră uşor şi se 
opriră. Costel coborî şi scoase mielul, acum bine rumenit, din respectiva nişă. Ce să 
mai vorbim de cuvintele de laudă pe care le-a primit. Erau cam împleticite însă din 
toată inima. Festinul se porni, iar câinii avură şi ei parte de o masă cu proteină 
fiindcă se cam săturaseră de mâncat plante din flora spontană şi şoareci, când 
prindeau.

La sfârşit, sătui şi foarte bine dispuşi, vizitatorii îl mai rugară pe Jiji:
- Băi, frate, Jijică, da fo' ţâgarie, n-ai tu pă sub suman? Vorbise Nelu, un tip 

mărunţel, negricios şi în continuă mişcare. Adică oltean de felul lui.
Cum să refuzi asemenea oameni? Jijică scoase din suman ţigările furate azi 

dimineaţă din pachetul lu' ăl bătrân, că era cam mahmur şi nu putea fi atent decât la 
cana cu borş pe care o lincăia gemând. Pe când ţigările fumegau uşor, un aer 
melancolic parcă se strecură printre ei îndemnându-l pe Vasile, moldovean cu 
simţul naraţiunii în sânge, să înceapă a povesti: 

- Uăiii, baietii, în urmă cu şeava vremi, io o frecam în şomaj că miereu sî desfiinţa 
câti-o fabricî, Nelu încă nişi nu intrase că nu-l angaja nimeni, numai Costiel iara 
tractorist cu şcoală la bază, da' n-avea nici un fel de tractor. Băii, baieti, da' de 
priceput la mecanicî, nimininea nu-i ca el. Şîîî, vini magaoaia aiasta, ies din ie nişti 
oamini aşăă, ca noi şi, hăi, bă, că-i trai nu glumă. Aşa şî ierea! Mâncari, câtî vrei, un 
fiel di terşi, cu gust di gumari, di baut,  apîîî, cât încapi, da-n fiicari searî, câti trii 
gajişi, una di fiicari. Mamîîî, şi nişti meseriaşiii, nu-ţ mai spui! O ie fetili pi toati 
părţâli şî mai fluierî şî chiui când li vini draşii, da' nu ai cum sî ştii, dacî n-ai văzut!

Jiji reuşi să bage limba-n gură şi rosti pierit:
- Bă, da-s bulănoase, cu ţâţe mari, că mie aşa-mi plac?
- Vericane, acilea n-o nimerişi, răspunse Nelu înecându-se de râs. Sunt foarte 

naşparlii, verzulii la piele şi au căpăţânile cam ca dovlecii. Nici de pupat nu-s bune 
că în loc de buze au o despicătură. Bă, da' cum bine le zicea nea Vasile, meserie pe 
capu' lor ca la balamuc şi numai ce le vezi te şi apucă damblalele. Acum, norocul 
nostru e că a descoperit Costel sursa dă băutură, că altfel nu făceam faţă şi păţeam ca 
ăi dinaintea noastră care de fo' trii luni sunt în nişte cuşti şi numai din când în când se 
mai duc pe la ei unele mai încreţite şi mai gheboase, gagici de-ale lor mai de demult. 

- Da' să ştii, spuse şi Costel la rândul său, că toată treaba nu-i că aşa le vine lor 
bine, ci contribuim la salvarea rasei, una foarte tâmpită, de pe la mama dracului, de 
undeva, care ştia una şi bună: muncă, muncă şi iar muncă! Deci nu tu o aia, o aia, ca 
tot omu' ci numai haholeală. Bă, nici aşa nu e bine s-au gândit ăia mari ai lor, uite, că 
ne ducem toţi dreacu' şi n-avem cui lăsa toate ăstea de le făcurăm cu munculiţa 
noastră. Şi uite aşa, au căutat prin univers o rasă care să nu aibă viciile lor şi, prin 
împreunări succesive, să se salveze de la extincţie.

Jiji n-a prins chiar toate vorbele şi nici nu s-a mirat de nivelul intelectual al lui 
Costel, un fel de autodidact, ci a luat, imediat, o hotărâre:

- Bă, fie ce-o fi, io vin cu voi!
- Brava, băi, băiatule, că şi-aşa te luam cu forţa, da' aşa-i mai bine! Ia şi ţigările, 

mai beleşte un miel, ia şi nişte caş, că nu ştie când mai aterizăm…        
Toţi patru o porniră metehăind spre navă. Aceasta deschise trapa şi, când să 

intre, se pomeniră cu măgarul în spatele lor. Se vedea foarte clar că, fiinţă inteligentă 
prin naştere, înţelesese fondul mesajului şi acum insista să intre în navă. Jiji se opuse, 
însă încăpăţânarea specifică speciei învinse. Mai ales că, surprinzătorul Costel 
spusese: 

- Lasă-l, bă, că mai avem şi noi cu cine schimba o vorbă…
Prin urmare, măgăruşul, al cărui nume nici nu-l ştim, se instală la bord cu 

drepturi depline. Fie vorba între noi, sistemele de scanare ale navei nu făceau nici o 
diferenţiere între pasageri. 

Abia acum putem spune că ameliorarea celei nefericite rase va cunoaşte în 
curând un autentic reviriment fizic, psihic şi intelectual. Se cuvine deci, în numele 
posterităţii, să aducem un omagiu acestui Erou Necunoscut plecat şi el voluntar 
dintre noi pentru a dărui forţă unei galaxii muribunde...  

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

DILEMA POSTDECEMBRISTĂ

Pâinea s-a scumpit, petrolul, 
Preţul cărnii-i fantezist
Prohibit este alcoolul;
Mor de sete, dar... rezist!

CANDIDATĂ LA MĂRITIŞ

Are fata zestre mare,
Forme dulci, nemaivăzute,
Calităţi la avansare…
Chiar rodajele făcute!

AUTOPORTRET

Nu sunt pro-vest, nu ţin cu ruşii,
Urăsc meschinii, sunt culant,
Mă dau cu capu-n tocul uşii…
Cucuiele sunt de la Kant! 

Aurel POPESCU

DACĂ NU CUNOŞTI IADUL NU 
POŢI APRECIA RAIUL

De-atunci când m-am căsătorit
Soaţa mă face fericit!
Că-mi umple noaptea de plăcere:
Când doarme-i, în sfârşit, tăcere!

Georgeta Paula DIMITRIU

MULŢUMIRE CONJUGALĂ 

Ca soţ nu am avut belele
Şi sunt băftos, de bunăseamă,
Că toţi amanţii soaţei mele
Îmi sunt amici la cataramă.

NOROCUL

Ieri am avut un noroc chior
Şi mult cât e nisipul mării
Că m-a călcat la semafor
Chiar o maşină a „Salvării”

Dan Teodor DĂNILĂ

?JOACE UNUL ŞI PE PATRU!“
În funcţie de circumstanţă
Largi perspective se deschid:
De pleci la timp, în transhumanţă,
Dintr-un partid în alt partid.

?CE E VAL, CA VALUL TRECE!“
Un dictator cam nărăvaş
Mută ţăranii la oraş.
Iar azi, când toate „progresară“,
Ţăranii sunt găsiţi, la ţară...

COZI DE TOPOR

La sortimentul „coadă de topor“
Se pare că avem un excedent:
De ce atunci exist-un doritor,
Care importă cozi din Occident?!

NICOMAH

EMINESCU DESPRE POEZIA 
ACTUALĂ

,,A scrie versuri e uşor"
A spus-o Geniul... mustrător.
Dar astăzi cred , c-ar zice: crimă
E versul fad, lipsit de rimă!

Mihai HAIVAS

NERVI DE PRIMĂVARĂ
(parodie după G. Topârceanu)

Primăvară...
Încă mai persistă flăcări violet
După ce-am ales acelaşi interpret,
Bogata sărăcie se-ntinde peste ţară...
O tristă primăvară şi-un conducător 
şiret.
O nouă propăşire-n băsăscian 
sperjur,
Din nordul ţării noastre până-n 
mare...
La geamul unei fabrici o coasă 
lucitoare,
Apocalipsa se-ntinde de jur 
împrejur.
O nouă primăvară pe vechile-
abatoare.
Apar din nou sătenii fără de 
simbrie
Să joace o „miuţă” pe câmpul 
nearat.
Când totu-i în paragini, totu-i 
nelucrat,
E clar că-n ţara asta toate-s teorie...
O, când ne vom scăpa de dracu'-
mpeliţat!...

Ioan GLIGOR STOPIŢA

DUPĂ TĂIERILE DE CRIZĂ

Cu-aşa tăieri, să se-nţeleagă
De ce mă bucur eu atât:
Că partea ce-mi rămase-ntreagă
Probabil le cam stă în gât.

SALVAŢI

Din câte vite-au fost în sat, 
În ultimul moment, se ştie
Că doar trei boi s-au mai salvat

Şi-o duc chiar bine-n Primărie.

RUGĂ PENTRU GUVERNANŢI

Ascultă Doamne ruga noastră 
A celor mulţi şi-a mea săracu'
Şi-i ia-n Grădina Ta măiastră...
Căci văd că nu vrea să-i ia dracu!

... ŞI PENTRU MULŢI 
EPIGRAMIŞTI

Va fi Grădina-Ţi plină de antren,
Primindu-i şi pe cei ce stând în 
cramă,
În viaţă n-au greşit nici un catren...
Să semene cumva a epigramă!

Gheorghe BĂLĂCEANU

O altă întâlnire de gradul trei
RONDELUL  POETARZILOR

De-aş fi un umorist cântând pe 
rime,
Mi-ar arde focul unei alte vieţi,
Cu scânteieri ieşite din săgeţi,
Ce-s ironii cu glume prea sublime.

Mă-mpac cu gândul că-s destui 
poeţi,
Ce vor s-ajungă iute la-nălţime…
De-aş fi un umorist cântând pe 
rime,
Mi-ar arde focul unei alte vieţi.

Dar, spun, văzând atâta slugărime,
Din lacrimile de analfabeţi
Aş ţese voalul pentru-aceşti orbeţi,
Marcat cu poante pline de-agerime,

De-aş fi un umorist cântând pe 
rime

          
RONDELUL  ORATORULUI

Un adevăr spus prin minciună
Dezvăluie intimitatea,
Mult mai puţin identitatea 
Acelui ce stă la tribună.

Pompoasă-i veridicitatea
Retoricii, cu capu-n lună;             
Un adevăr spus prin minciună
Dezvăluie intimitatea.

Confuză-i lumea când se-adună,
Se-nvăluie luciditatea,
Dar clară e mentalitatea
Că doar pe tine se răzbună

Un adevăr spus prin minciună. 

TRĂDĂTORII  DE  ŢARĂ

Cei care-au căşunat mai multe rele
Şi lumea-n haos grabnic 
transformară
Să-şi ducă iute-a trupului povară
În iad, pe rugul proaspăt de surcele.

Le fie amintirea de ocară,
Azi ţara trece prin momente grele
Cu taxe şi impozite, belele
Prin jaf şi furt, minţind se 
remarcară.

Pân`  la extremis ne-au întins 
răbdarea
Aceştia  -  şi nu-i mai spun pe nume  
-
Că nu departe e de noi uitarea.

Îşi vor primi răsplata-n astă lume,
Plătind întreg calvarul grozăviei
Chiar puşi vor fi la stâlpul infamiei!

Sorin COLARCIUC

UNIUNILOR ELECTORALE CU 
MAI MULTE PARTIDE

Peste tot, azi se vorbeşte
Că va-ţi fi unit degeaba :
,,Unde-s doi puterea creşte"
Unde-s mulţi e ... ,,naşpa" treaba!

REMANIERE 
GUVERNAMETALĂ DE 
CRĂCIUN

Vrând să sting-o vâlvătaie,
Vor schimba, de mascaradă,
În Guvern... un om de paie
Cu acela de ...zăpadă!

EUROPA-I CASA NOASTRĂ

Azi Europa, nu-i surpriză,
Nu-i lasă pe români flămânzi.
Şi-ar vrea ca să ieşim din criză...
Dar ne îngroapă în dobânzi.

Iunie 2012

SONET COCHET

Un sonet
E un zbor,
În decor
Pur, cochet…

Menuet
De umor
Chiar uşor
Desuet

E-un cadou
De estet
Cu comori;

Un buchet
Fin de flori
De stil… ou!

APRIL

Sclipiri,
Culori,
Cocori,
Plutiri,

Iubiri,
Fiori
Şi flori,
Roiri;

April…
Poznaş
Copil,

Abraş
Ce-i chiar
Un star!

SONET  PĂGÂN

Sărut
Hapsân
Un sân;
Sunt mut…
Pierdut
În fân
Rămân
De lut…

Dar ştiu
Că-s viu:
Suspin,

Mă-ncing,
Revin…
Şi-nving !!!

Eugen DEUTSCH 



literatură universală
Poezie albaneză contemporană

Când cauţi sfârşitul lumii Cuvântului

„Fug zilele precum caii nărăvaşi şi turbaţi
Din nou câţiva oameni râdeau şi rânjeau”

Skender Hogea, Timpul

„Însemnări, amintiri şi poveşti despre viaţă,
Despre războaiele ilire şi jocurile copiilor palizi,
Le ţin însemnate în caiete vechi cu multe foi.
Bunicul meu a mai cântat despre ele cu lăuta”

Skender Hogea, Viaţa

Skender Hogea face parte din acea categorie de autori 
pentru care a scrie în versuri înseamnă a ţese un alt fel de 
naraţiune, nu neapărat o reflectare, într-un fel sau altul 
„fotografică”, a lumii din afară, ci mai curând una 
rezultată din trecerea imaginii a ce se vede înăuntru şi ce 
transpare din exterior printr-o oglindă de gânduri, de 
amintiri, de credinţe şi de spaime culese în timp din 
propria viaţă, din ce a rămas/ a înţeles din ale altora. Cel 
puţin aşa se vede din acest volum, în prima parte, 
intitulată „Sibilele în timp de calamitate” (fragment din 
volumul „Călăreţii morţii”, apărut înainte de 1989). Ce a 
rezultat în cazul de faţă? O sumă de fragmente-tablouri 
în care frazarea poetică pendulează undeva între criptic 
şi oniric. Este ca şi cum ai lua bucăţi de gânduri, le-ai lega 
de alte bucăţi de poveşti, de demult sau nu, cu fire subţiri 
de realitate. Citind un astfel de volum te întrebi, de pildă, 
dacă poate place sau dacă poate contura un mesaj sau 
acesta este „îmbibat” în cuvintele din care s-a alcătuit 
„mixtura”, atât de mult încât e o problemă să îl regăseşti.  
Este, dacă vreţi, ca în textul intitulat de autor Alternativa: 
„Nu este nici primăvară, nici vară, nici iarnă,/ Nici 
dimineaţă, nici seară, nici prânz/ Şi bunica, din nou îmi 
spune poveşti de demult”. Pare că e cumva ca atunci 
când, cum scrie autorul, cauţi parcă „sfârşitul lumii 
Cuvântului”.

Asta pe de o parte. Pe de altă parte sunt „trimiterile”, 
poate şi/ chiar aluziile intertextuale. Putem exemplifica 
cu texte ca Moartea, cu trimitere evidentă la un episod 
narat într-o cunoscută carte a lui Ismail Kadare, Generalul 
armatei moarte: „Ciobanii cu bâte măsurau timpul naşterii 
Soarelui/ Visând că cineva a deschis morminte în vârful 
dealurilor/ […] Fără să ştie cine va muri: câţiva sau toţi,/ 
[…] Că visurile iernii nu se povestesc, numai când 
fosilele/ Vor fi adunate de vreun General al Armatei 
Moarte!”

Pe de o altă parte sunt rădăcinile în civilizaţia/ 
mentalitatea/ în ce înseamnă tradiţiile, cultura albaneză, 
care se regăsesc „fărâmiţate” în mai multe „feluri”/ 
„locuri”. Poate între cele mai elocvente exemple este 
textul intitulat Cula. Cula, un element care ţine de ce 
înseamnă a fi albanez, cum, într-o măsură bine definită, 
este şi „codul” lui Dukagjin, nume amintit în acelaşi 
poem: „Oriunde în temelia ruinelor ilire!/ Vin stânci de 
granit ca strămoşii noştri –/ Ca o Culă înaltă, precum în 
Dukagjin, adevărul!”.

În a doua parte „Răscrucile fetei morgana” (sunt şi 
alte secţiuni, unele punctate distinct, ca Dedicaţii, Ne 
cheamă patria, altele nu, dar le putem subsuma acesteia) 
toate lasă locul unei frazări care, deşi păstrează pe alocuri 
o anume simbolistică, este departe de a fi, folosind 
vocabularul autorului, „sibilinică”.

Sunt gânduri despre prezent, încercări de a 
întrevedea ce poate aduce viitorul (deşi, scrie Skender 
Hogea, „îmi este frică de viitorul ciuntit”), irizaţii de 
amintiri, secvenţe din istoria recentă şi însângerată a 
regiunii (unele texte au fost scrise în acele timpuri), cu 
dramele şi pierderile pe care le-au adus acei ani. Sigur, 
„Orele uitării nu au valoare/ Pentru a judeca, 
condamna”, scrie autorul, dar nici nu trebuie uitaţi cei 
care au „călărit cu spatele întors patriei”. Citim despre  
vremuri în care, spune autorul, „tristeţea mea a devenit 
bătrână”, şi „porumbeii, păsările, pescăruşii/ obosiţi au 
uitat zborul”. Sunt şi descrieri ale oraşului în care 
locuieşte (Însoţirea lăcustelor) sau frame-uri de amintiri 
din copilărie (Cântec de uitare). Unele texte au mai curând 
tonul unor imprecaţii, uneori la dintre graniţa blestem/ 
ocară şi sentinţă, vorbind despre „firele slabe de speranţă 
de libertate” care „fulgeră în pământ uitat” „schelete care 
vorbesc albaneza”, dar şi  despre trădători ,  
colaboraţionişti, falşi istorici ş.a., ori „Occidentul fără 
conştiinţă proprie” ş.a. Altele (mai ales din secţiunea 
„Dedicaţii” vorbesc despre momente cu rezonanţă mai 
ales pentru oamenii locului, despre oameni care au murit 
în numele luptelor care se duceau acolo (cum ar fi Jusuf 
Gervalla, Bardhosh Gervalla, Kadri Zeka, Gani Brahimaj şi 
alţii, amintiţi aici sau nu), despre locuri cu anume rezonanţă 
sau despre profesori, scriitori, diverse personaje care au 
un nume în presa/ istoria locală etc. Mai puţine sunt 
poemele despre dragoste (cum ar fi Orice amintire are 
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culoarea iubirii noastre sau Acolo muşcam sfârşitul 
dragostei).

Aşadar, o selecţie care reuneşte două părţi din 
multe puncte de vedere diferite, atât tematic, cât şi 
stilistic ori/ şi ca frazare poetică, şi care relevă un autor 
cu siguranţă nu din aceeaşi categorie cu Sali Bashota 
sau, pe un alt palier, Ibrahim Kadriu ori Halkil 
Hageaosai, dar care reuşeşte uneori, în siajul căutărilor, 
construcţii poetice/ expresii interesante, secvenţe de 
poezie reală.

Skënder R. Hoxha, Răscrucile fetei morgana, 
versiunea română: Baki Ymeri, prefaţă: M. Chelaru, 
poezie albaneză din Kosovo, în colaborare cu Uniunea 
Culturală a Albanezilor din România, redacţia revistei 
„Albanezul”, Bucureşti, 2012

Poezie contemporană din Japonia

„Universul haiku pentru secolul XXI”

Există discuţii diverse despre haiku, dar an de an pare 
că „lumea haiku” se diversifică şi atrage alţi autori. Parte 
dintre discuţii sunt legate şi de dezbaterea perpetuă 
tradiţional versus modern. Şi în acest sens, dar şi ca o 
privire asupra a ce înseamnă haiku în Japonia, această 
antologie este o lectură interesantă. 

Sumarul antologiei, după prefaţa semnată de Tōta 
Kaneko şi Kiyoko Uda, Partea I – O scurtă istorie a Haiku-
ului japonez modern, Partea a doua: Antologie a haiku-ului 
japonez contemporan (1. Pionieri, 2. Promotori, 3. 
Challengeri ai noului secol, 4. Caleidoscop al haiku-ului 
japonez contemporan, şi un „postscript”, semnat de 
Akira Matsuzawa.

În afară de asociaţia sub egida căreia a apărut acest 
volum (Gendai Haiku Kyôkai – Modern Haiku 
Association), mai există şi alte astfel de mari asociaţii de 
haiku internaţionale, între care amintim două: 1. Haiku 
International Association, fondată în 1989, la Tokyo, la 
care s-au asociat societăţi de haiku, din opt ţări, între care 
şi România; editează o revistă, are site, organizează un 
concurs internaţional. 2. World Haiku Club (WHC), 
înfiinţată în 2000 – la o întâlnire anuală a WHC gazdă a 
fost România, la Constanţa. Fiecare dintre acestea 
desfăşoară diverse activităţi, editează reviste, cărţi 
pentru a promova direcţia vizată în evoluţia haiku. 
WHA editează două publicaţii: Ginyu, trimestrială, şi 
World Haiku, cel puţin o revistă on-line. (din câte ştiu, 
R.H. Blyth a folosit primul expresia world haiku). Între 
realizările MHA amintim că, de pildă, în 2004 au apărut 
cinci volume, Gendai Haiku Saijiki/ Compendiu modern de 
termeni sezonali în haiku, Tokyo, gendaihaikukyoukai, iunie 
2004. Atunci a fost, între altele, introdus un termen 
novator – muki kigo (fără kigo, adică fără „termen 
sezonal”), care a dus la muki saijiki. În Japonia, înainte de 
asta, termeni ca muki kigo (cuvânt non-sezonal), muki 
saijiki nu erau utilizaţi, preferându-se muki haiku/ haiku 
fără cuvânt/ referinţă sezonal(ă). Sunt elemente tipice 
japonezilor, legate de ceea ce înseamnă istoria/ cultura/ 
civilizaţia poporului lor şi de percepţia a ce înseamnă 
anotimp, şi, implicit, kigo. 

În acelaşi saijiki mai este promovată o altă inovaţie – 
tsûki (cu „un relativ vag sens al anotimpului” şi/ sau 
„este greu de recunoscut o influenţă sezonală în viaţa 
modernă”), care ar putea fi tradus răspândire/ difuzie 
prin anotimpuri şi sunt date exemple ca: bulele de săpun, 
frigider, sushi ş.a. Şi, spune Tōta Kaneko, nu trebuie 
respinse aceste cuvinte ca fiind kigo, dar în acelaşi timp, 
este „nerezonabil” să le considerăm ca ţinând de un 
anotimp anume. (acest ultim pasaj poate naşte o discuţie 
interesantă, pornind de la raţionamentul lui Kaneko 
Tohta, despre faptul că putem scrie haiku în care să avem 
kigo, dar acesta poate să nu ţină neapărat de un anotimp 
anume). Tōta Kaneko spunea că, de fapt, când discutăm 
despre Bashō sau Issa, aplicăm terminologia haiku 
gândindu-ne la hokku.

Această antologie a avut un grup de editori cunoscuţi 
în domeniu: Kan'ichi Abe, Toshio Kimura, Hiroko 
Takahashi, Kayo Baba, Kyoko Ichino, Kazuko Konagai, 
Kaen Taniyama, Kazuichi Murai, Tagui Itō, Tōru Sudō, 
Shunsei Nagahara, Ikuyo Yoshimura, Akiko Oda, Akiko 
Takayawa, Nana Naruto, Ryu Yotsuya, David Burleigh 
şi Richard Wilson – supervizori traducere haiku şi, 
respectiv, proză.

Notăm doar câteva aspecte. În ce priveşte modul de 
scriere al poemelor – majoritatea sunt în limba japoneză 
într-o linie, dar unele dintre ele separă două, trei sau 
patru fraze/ versuri, redate în engleză astfel: „Like 
stakes/ the  gravestones/ standing in line/ hammered 
in” (Shigenobu Takayanagi, 1923-1983). De altfel, chiar 
dacă versiunile în japoneză sunt într-un singur rând, 

pentru cele în engleză s-a optat pentru scrierea, în 
majoritatea cazurilor, în trei rânduri/ versuri. Sau iată un 
poem fără kigo: „Seara/ prospeţimea chipurilor lor:/ 
copiii din Yoshino” (Sōha Hatano, 1923-1991).

Atât studiile introductive, cât şi poemele celor peste 
150 de autori, fiecare având câte o pagină (cu haiku în 
japoneză şi versiunile în engleză), conturează, în bună 
măsură, o imagine concretă, coerentă asupra evoluţiei 
acestui poem în Japonia şi a unora dintre trendurile de 
azi (mai ales aşa cum se văd ele prin prisma MHA, dar nu 
numai).

The Haiku Universe for the 21st Century, Japanese/ English 
Japanese haiku 2008, edited by Modern Haiku Association 
(Gendai Haiku Kyokai), prefaţa: Tōta Kaneko şi Kiyoko Uda, 
Tokyo, Japonia, 2008, 216 p.

Din poezia comunităţii turco-tătare din 
România

Despre Neriman İbraim (născută la 8 Septembrie 
1944, în comuna Mereni, judeţul Constanţa, a absolvit, 
la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limba şi 
Literatura Română; a fost profesor de Limba şi 
Literatura Română între 1964-2000), am mai amintit şi 
cu alte ocazii în revistele „Poezia”, „Cronica”, 
„Carmina Balcanica” ş.a. 

De data aceasta semnalăm un volum de versuri, 
Deryalar Deñiz Bolganda, în care autoarea împleteşte 
maniera modernă uneori cu muzicalitatea dată de rimă, 
ca în poemul Deñiz/ Marea care aminteşte ca alcătuire şi 
muzicalitate de vechile gazeluri.

Cidem Narcis Brăslaşu, Din suflet pentru suflete, 
antologie de autor (antologator: Aura Văceanu) în 
limbile română, tătară, engleză, versiunea engleză: 
Sonia Resul, ediţia a II-a, Bucureşti, 2012, 92 p.

O altă autoare despre care am scris, în aceleaşi reviste, 
este Cidem Narcis Brăslaşu. Născută la 2 noiembrie 1981, 
în municipiul Medgidia, judeţul Constanta, a fost 
ţintuită în scaunul cu rotile de un sever handicap 
neuromotor. A absolvit opt clase la o scoală cu program 
normal. Din copilărie străbătut ţara între spitale,centre 
de recuperare, suportînd mai multe tratamente, 
intervenţii chirurgicale.

Cidem Narcis Brăslaşu îşi îmbracă gândurile în haina 
versului cu rimă, în dorinţa de a vorbi astfel despre viaţa 
ei, cu frumuseţile şi suferinţele de care are parte. Dincolo 
de a vorbi de vreo eventuală formulă stilistică, este mai 
mult o evadare cu sufletul din chingile în care a ţintuit-o 
soarta, prin gânduri aşternute în formulă versificată. De 
altfel, autoarea scrie (în Poezia mea e sufletul meu, din 
ediţia a doua a antologiei Din suflet pentru suflete, pe care 
o semnalăm acum): „Mă agăţ de poezie/ ca un copil de 
poala mamei”.

Şükriye Kerim, Süygi, versuri, volum, ediţie în limba 
tătară, prefaţă: Altay Kerim, cuvânt înainte: Nedret 
Mamut, Constanţa, 2008, 86 p.

Nu am alte date despre alte grupaje de versuri sau 
volume, eventual publicate de Şükriye Kerim. 

Süygi, volumul pe care îl semnalăm acum a apărut la 
Constanţa, în 2008. Cuprinde 53 de texte (scrise în timp, 
datate începând cu 1962) care vorbesc mai ales despre 
localitatea natală, Tătaru (sau, cum îi spun tătarii, 
Azaplar), şi, în subsidiar, despre satul dobrogean, despre 
familie, rude, cei apropiaţi,  despre Crimeea, genocidul 
tătarilor, despre bine, adevăr, credinţă, frumuseţea din 
viaţa noastră, animale. De remarcat înainte de toate 
sinceritatea cu care scrie autoarea, în aceste încercări de 
a-şi aşterne gândurile în vers, adunate de-a lungul 
timpului.

Sper şi eu, ca şi profesorul Nedret Mamut, că această 
primă treaptă pe drumul către lumea versului să fi fost 
urmată de altele, fie grupaje publicate în reviste, fie alt 
volum semnat de Şükriye Kerim.

Neriman Ibraim, Deryalar Deñiz Bolganda, prefaţă: Nedret 
Mamut, postfaţă: Enver Mamut, Constanţa, 2011, 74 p.
 

*
 

Semnalăm şi revista „Emel”, nr. din 10 mai 2012
Este un număr omagial, pe care redactorul şef Guner 

Akmolla l-a centrat pe aniversarea a 100 de ani a lui Ali 
Osman Bekmambet. 

Textele semnatarilor evocă, în majoritate, viaţa 
comunităţii nu numai din (Valea Seacă ori din 
Dobrogea), din care face parte şi cel omagiat, în decursul 
unui secol. Unii dintre semnatari sunt foşti deţinuţi 
politici, colegi de detenţie din perioada comunistă, alţii 
oameni care l-au cunoscut, alţii care cunosc comunitatea 
tătară din Dobrogea. 

Marius CHELARU
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degustări cultural - literareVara se apropie cu palmele ei 
darnice care zumzăie fericite 
relativizînd cosmosul1

Somelier de serviciu,

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

aflate în colecţia autorului.
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„Fascinaţia pe care a exercitat-o Balcicul asupra 
pictorilor din perioada interbelică a fost durabilă, 
clădită pe plămada din care se nasc marile iubiri” scrie 
Doina Păuleanu (Balcicul de azi) în Ex Ponto, nr. 1(34), 
continuînd: „Despărţirea de Balcicul interbelic a fost o 
dramă pentru fiecare pictor român; tocmai de aceea, 
revenirea înseamnă regăsire. O regăsire în care sunt 
antrenaţi artişti din toate colţurile României. [...] Şi 
dacă pentru sintagma Balcicul de ieri, patrimoniul etalat 
pe simeze oferă desfătări vizuale perene, creatorii 
lucrărilor din expoziţia Balcicul de azi vă invită să-l 
redescoperiţi, descoperindu-i.” Un număr ilustrat, 
între altele, cu lucrări ale plasticienilor Veronica 
Iorgulescu Luchian, Aurelian Broască, Ignat Ştefanov, 
Traian Mîrza, Radu Fulga, alături de Florentin 
Ferendino sau Constantin Grigoruţă, dînd seamă de 
frumuseţile unui oraş căruia regina Maria „i-a dăruit 
chiar inima sa”. Un număr din care am mai reţinut 
paginile propuse de Ovidiu Dunăreanu (Caragiale la 
Constanţa), Antonio Patraş (E. Lovinescu. Addenda la un 
repertoriu de situaţii dramatice), Daniela Varvara (De la 
poezia sferei la sfera poetică – Nichita Stănescu), alături de 
Alina Costea (Mircea Cărtărescu. O poveste holywoodiană 
în stil românesc), Alina Dumitriţa Alboaei (Spaţiu, timp 
şi cauzalitate) şi Mihai Irimia (Regalitate şi aristocraţie la 
geţi între Carpaţi, Nistru şi Balcani). 

„Pe undeva, în umbră, veghează doamna gri,/ mi-e 
mîna vinovată de voalurile gri,/ de păru-i, de geana, 
de sîngele ei gri,/ de-o aţipire scurtă pe-o crudă blană 
gri” se la mentează Coman Şova în Bucureştiul Literar 
şi Artistic, nr. 3(6), marie 2012, acolo unde am mai citit 
paginile oferite de Emil Păunescu (Un centenar trecut pe 
neobservate: Emil Turdeanu (1911-2001)), Florentin 
Popescu (Măştile ironiei la Calistrat Costin), Ion Roşioru 
(Poemele zidirii-n lumină), Nicolae Georgescu (Cu 
sinceritate, despre Nicolae Velea), alături de Mihai Stan 
(Reîntoarcerea în Paradis) şi Corneliu Ostahie (Dimitrie 
Grigoraş sau despre punerea în scenă a imaginii).  

În Familia, nr. 4(557), Gheorghe Grigurcu („O 
greşeală tipografică”) se destăinuie: „experienţă 
cotidiană: simţămîntul că ai venit din altă lume şi că 
aici pofta de viaţă ţi-e însoţită de stinghereala perpetuă 
a musafirului.” Alex Cistelecan (Liturghie şi datorie), 
Luca Piţu (Chanson de gest(uelle) paillarde) şi Marian 
Victor Buciu (Limbaje şi metodă poetică) se citesc cu 
interes, dimpreună cu incitantul interviu, realizat de  
Ioana Revnic cu Gheorghe Pienescu („O amintire suavă 
ca mireasma pădurii intrînd înmugurită-n primăvară mi-a 
dăruit-o colaborarea cu Doamna Cella Delavrancea”). 
Poezie multă şi bună (Petru M. Haş, Miron Blaga, Ioan 
Biroaş, Tudor Belea, Virgil Todeasă), proză de calitate 
(Andrei Mocuţa, Leon-Iosif Grapini) şi excelente 
cronici literare (Al. Cistelecan, Marius Miheţ, Dan-
Liviu Boeriu, Mircea Morariu, Mihai Vieru) 
completează fericit „o revistă, o carte, o bibliotecă”.   

Viaţa Românească, nr. 1-2/2012, dedică, prin 
Marian Drăghici, rubrica Eveniment editorial lui 
Solomon Marcus: un amplu interviu („Actuala 
reglementare a moştenirii culturale este cu totul nedreaptă”) 
urmat de o dedicaţie (Lui Solomon Marcus cu admiraţie şi 
iubire): „Vîrf al Academiei Române, unde Singurătatea 
matematicianului, discursul său de recepţie, fusese 
îndelung aplaudat/comentat/unanim apreciat ca o 
capodoperă, Solomon Marcus este, nu de ieri de azi, o 
prezenţă remarcabilă a diferitelor întîlniri 
internaţionale de specialitate (dar ce specialitate?), 
figură nu doar respectată/citată de peste o mie de 
autori de pe mapamond, dar şi persoană omeneşte 
îndrăgită, iradiind molipsitor bucuria/bogăţia 
cunoaşterii, ca spirit tînăr şi intens viu, ce «nu s-a 
plictisit niciodată»”. Eseurile (Nicolae Oprea, Maria-
Gabriela Constantin, Ioan Buduca, Cosmin Ciotloş), 
comentariile critice (Elisabeta Lăsconi, Victor Ivanovici, 
Liliana Bălan, Florin Caragiu, Vlad Zbîrciog, Ovidiu 
Ivancu, Dumitru Radu Popa, Bogdan Creţu, Viorica 
Răduţă, Simona Vasilache şi Rodica Grigore) sunt 
acompaniate de poezia propusă de Marian Drăghici, 
Sebastian Reichmann, Liviu Georgescu, dimpreună cu 
proza oferită de Radu Aldulescu, Ioana Diaconescu şi 

Leonard Oprea, totul într-unul din cele mai bune 
numere ale revistei.  

Poezie şi inspiraţie este tema numărului 1(59)/2012 
al revistei Poezia. În editorial (Poezia, un dar al 
inspiraţiei), Cassian Maria Spiridon conchide: „E greu 
de crezut că ar exista poezia în absenţa imaginaţiei, 
altfel spus, dacă ar putea fi poezie un text scris fără 
lumina, fulgerul care loveşte, cum spune poetul de pe 
Nekar, fruntea Poetului.” Tema este susţinută şi prin 
contribuţiile substanţiale asumate de George Popa 
(Paul Valéry: geniul şi creaţia poetică), Leo Butnaru (Ca o 
lege a acţiunii, inspiraţie), alături de Daniela Andronache 
(Inspiraţia - «duh al vieţii» poeticeşti). Eseuri, ce se citesc 
cu încîntare, ne propun Leonida Maniu (Satira. De la 
apariţia speciei pînă la constituirea ei), Mihai Merticaru 
(Sonetul şi numerologia), George Simon (La transcendance 
du silence chez Sylvie Germain), Marian Dragomir (Poezia 
românească şi riturile de trecere), dimpreună cu Ştefan 
Ion Ghilimescu (Ion Vinea şi eminescienele genii nătînge). 
Dialogul lui Marius Chelaru cu Aurel Rău (Despre 
«averea de cuvinte la vedere»), adică „despre lirica 
niponă, dar şi despre viaţă, despre activitatea domniei 
sale”, recenziile semnate de Emanuela Ilie, Aurora Ştef, 
Theodor Codreanu, Liviu Grăsoiu, Victor Sterom, 
Carmelia Leonte, cît şi bogata selecţie din poezia 
românească şi străină, conturează un număr, ca de 
fiecare dată, consistent, care se citeşte cu încîntare şi 
folos.

„Fiindcă eram deja cam/ mic şi plăpînd/ într-o 
dimineaţă m-am ridicat/ în vîrful degetelor/ să văd 
soarele răsărind” se confesează Dan Petruşcă în 
Biblioteca (O zi imponderabilă) numărului 4(196) din 
Convorbiri Literare. Un număr bogat, din care am mai 
reţinut cele semnate de Solomon Marcus (Metafore şi 
simboluri pitagoreice), Virgil Nemoianu (Europa Centrală 
sau Europa Totală?), Cornel Ungureanu (Casa Culianu şi 
oaspeţii ei), Elvira Sorohan (Amos Oz şi arta poveştilor 
fără sfîrşit), Ioan Holban (Leul albastru), alături de 
paginile de proză oferite de D. R. Popescu (Jean Baptiste 
Botulus şi Letopiseţul de la Mănăstirea Secu) şi Gheorghe 
Schwartz (Raiul eruditului morţii), precum şi poezia 
rafinată semnată de Miron Kiropol, Ioana Diaconescu, 
Christian W. Schenk, Florentin Palaghia, Adi Cristi şi 
Sterian Vicol. De loc în ultimul rînd, incitantele 
comentarii critice asumate de Cristian Livescu, 
Constantin Dram, Adrian Dinu Rachieru, Irina 
Mavrodin, Maria Carpov, Antonio Patraş, Emanuela 
Ilie, Şerban Axinte, Constantin Trandafir şi Livia 
Cotorcea oferă o lectură agreabilă şi instructivă. 

Abia intrat în posesia unui număr (triplu), ianuarie-
februarie-martie (166-167-168) al revistei gălăţene 
Antares, mă grăbesc să vi-l „povestesc”: Viorel 
Ştefănescu (Despre conceptul de alegorie ironică (ratată), 
cu permanentă referire la Harold Bloom şi doar incidental la 
Socrate), Iulian Grigoriu (Provincie şi sub-provincie 
culturală), Iulian Alexandru (Lucrul care n-a fost – 
rămînere în elegie), alături de Acsinte Dobre (Pluralitatea 
omului post-modern) se citesc cu plăcere, dimpreună cu 
poeziile lui Mircea Dinescu, Ion Potolea, Constantin 
Kapitza şi Gelu Ciorici-Şipote.

„De parcă restul anului ne-am speti spunînd 
adevărul, ziua de 1 aprilie e consacrată prin tradiţie 
păcălelilor, adică minciunilor mai mult sau mai puţin 
gogonate” Am citat din editorialul (1 aprilie), semnat 
de Alexandru Dobrescu, cu care se deschide nr. 3 (!) al 
revistei Însemnări ieşene, editată de Primăria 
Municipiului Iaşi. Format elegant, ilustrat cu 
reproduceri după desene şi gravuri ale lui Jean-Émile 
Labourdeur, hîrtie bună, tehnoredactare îngrijită, 
conţinut pe măsură. Un interviu cu Grigore Gr. Popa 
(„Grigorel”), fiul savantului  „Gr. T.”, ne este propus 
de un al treilea Grigore, Ilisei („Tatăl meu nu se 
manifesta religios, dar era profund religios”). 
Semnături una şi una: poeme de Marin Sorescu şi 
Adrian Popescu, proză de Paul Eugen Banciu, cronici 
de Codrin Liviu Cuţitaru, Tiberiu Brăilean, Cornel 
Ungureanu şi Simona Modreanu, eseuri de Ştefan 
Afloroaei, Anton Adămuţ, Alin Vara, Doina Uricariu şi 
Constantin Romanescu conturează un număr din care 
nu lipseşte, la rubrica Arhiva, atît de actualul Gr. T. 
Popa (Starea trecută şi actuală a Iaşului): „... în fapte, în 
aplicările zilnice, în consideraţia de stat, aproape toţi 
factorii de răspundere tratează Iaşul ca pe un bătrîn 
care se încăpăţînează să nu moară. Toţi îl lovesc direct 
sau indirect şi cu toţii contribuie la înjosirea lui, la 
degradarea lui...” 

Un amplu eseu (Eminescu şi viziunea paradiziacă) 
publică Horia Roman Patapievici în Orizont, nr. 
4(1555), în care concluzionează: „Aş vrea să rămîneţi 
cu două lucruri: faptul că există un filon în inspiraţia 
paradiziacă a lui Mihai Eminescu, care alături de 
plutonic şi de cosmogonic, reprezintă o cheie de 
interpretare. Codicilul acestui lucru [...] este că, sub 
raportul cheilor, al codurilor de lectură, al imaginilor, 
simbolurilor, înţelesurilor paradiziace, Eminescu este 

un depozitar privilegiat, şi avem enormul noroc să-l 
avem în limba română. Al doilea lucru [...] este că 
viziunea paradiziacă a fost exprimată de Eminescu şi la 
nivelul sonorităţilor şi că există un paradiziac împletit 
obsesiv cu plutonicul şi, fireşte, cu imaginile 
cosmogonicului. El a codificat şi la nivel sonor ceea ce 
omul poate numi cu sufletul lui care tînjeşte după 
absolut şi după reconciliere absolută şi după fericire – 
paradiziac.” Am mai reţinut cele propuse de Cornel 
Ungureanu (Lectura a doua a cărţilor necesare), Marcel 
Tolcea (Aprilie, luna oului paşteurizat), Alexandru Ruja 
(Statornicul prieten al umbrelor şi nopţii), Dumitru Tucan 
(Faţă în faţă: teoria şi critica literară), alături de Vladimir 
Tismăneanu (Despre comunism, terorism şi mistica 
revoluţiei totale. Cine a fost Lev Davidovici Troţki?), Mihai 
Murariu (Ofranda), şi, de loc în ultimul rînd, interviul 
realizat de Robert Şerban cu Benoît-Joseph Courvoisier 
(Oare există o altă limbă în lume unde cerului i se spune 
„tărie”?): „Arghezi reprezintă pentru mine piscul cel 
mai înalt al liricii româneşti. Apreciez foarte mult 
gravitatea poeţilor români, uneori şi patetismul lor, 
care e atît de greu de transpus în franceză, limbă 
profund sceptică. Dar mă simt şi sedus de simţul 
ascuţit al paradoxului, de absurd, de grotesc, care se 
regăsesc de la Urmuz la Vişniec, trecînd pe la Dimov, 
Nichita şi Sorescu, chiar dacă, fiind un cititor francez, 
am avut mult timp o cu totul altă definiţie a poeziei.”

O publicaţie ambiţioasă, în creştere de la număr la 
număr este şi Curtea de la Argeş. Numărul 4(17) o 
dovedeşte cu prisosinţă prin paginile oferite de Horia 
Bădescu (Festina lente), Florin Horvath (Înapoi către 
Zalmoxis), Solomon Marcus (Mircea Eliade, între prea 
mult şi prea puţin), Daniel Gligore (Dimensiunile 
culturale ale domniei lui Neagoe Basarab), Vasile Vasile 
(Cîntări închinate sfinţilor argeşeni şi musceleni), alături 
de dosarul Ion Ungureanu, ilustrat de Mihai Cimpoi 
(Fenomenul Ion Ungureanu), Petru Soltan (Din neamul 
atlanţilor), Nicolae Mătcaş (Un ministru şomer) şi 
completat de un autoportret în mozaic: „Fiind actor, 
desigur că «m-am dat în spectacol», dar pe scenă, nu şi 
în viaţă.”

„O linişte jubiliară coboară seara pe străduţa mea/ 
noaptea îl poţi auzi pe vecinul adventist/ cum predică 
în lanul de grîu/ ori telefonul din cabina publică 
sunînd cînd e lună plină” observă Constantin Abăluţă 
(Generaţia de uşieri) în deschiderea numărului 3-4(492-
493) al revistei Vatra, număr coordonat de Al 
Cistelecan, cel care ne propune şi un amplu dosar 
dedicat  Cardinalului Tomaš Špidlik  –  „o inimă între 
orient şi occident”. Dosar care adună „cîteva mărturii 
despre un teolog catolic devenit aproape un simbol al 
relaţiei dintre occidentul şi răsăritul creştin. Un simbol 
care, sperăm, încă iradiază.” Dosarul cuprinde, pe lîngă 
o selecţie din textele cardinalului şi (Ultima predică, 
Frumuseţea va salva lumea, Teologie şi poezie) şi texte 
sensibile propuse, între mulţi alţii, de Maria 
Campatelli, Olivier Clement, Serghei Averinţev, Virgil 
Bercea, Robert Lazu, Wilhelm Dancă, Marius Taloş, 
Alexandru Buzalic, Damian Pătraşcu, Adrian Măgdici, 
Radu Vasile Roşu. 

Din Ateneu, nr. 4(512), am reţinut cele scrise de 
Gabriela Gîrmacea (Un poet pe nedrept uitat), Ştefan 
Munteanu (Tudor Cătineanu despre antinomia 
eminesciană), Nataşa Maxim (Cioran – jeturi mistice în 
oglindă), C. D. Zeletin (Iarăşi tînguirea după dativ), 
alături de Viorel Cernica („Filosofia” lui I. L. Caragiale), 
Vasile Spiridon (Complexul Macedonski), Carmen 
Mihalache (One man show sau actorul la persoana întîi) şi 
Gheoghe Iorga (Orfeu: Mitem şi poezie).

Şi în Plumb, nr. 61, aprilie 2012, am găsit cîteva 
pagini interesante: Petre Isachi (Umbra lui Caragiale la 
Luncani sau idei-haimanale în acţiune), Nicolae Adam 
(Podul), Nicolae Ciobanu (Un Om – un Destin sau Ce ţi-
e scris), alături de Emilian Marcu (Poezia – un vis 
frumos, la Florentin Dumitrache), Ovidiu Bufnilă (Omul 
vălurit) şi Ozana Kalmuski-Zarea (Modernitatea creaţiei 
lui Porumbescu).
Gherghe Glodeanu (Telejurnalul de noapte), Florin 
Roateş (Discursul filosofic sub semnul întrebării), Leon 
Grapini (Ascuns), alături de Constantin Cubleşan 
(Deplasarea spre roşu) şi Luminiţa Hotea (Camionul 
bulgar sau „textul provizoriu”)  smnează texte ce se citesc 
cu interes în Nord Literar, nr. 4(107), acolo unde am 
savurat şi grupajul liric propus de Rodica Dragomir: 
„La casa din deal, sub luna de jad,/ străjuieşte sfinxul 
tăcerii./ Dorul ce curs-a în streaşina serii – / drum spre 
izvor de iertări./ Bucium de jale îmi pleacă genunchii/ 
la talpa de lut/ în care-şi dorm somnul bătrînii. ” 

„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.” 

Gheorghe GRIGURCU 

„Pentru a scrie am vîrît vîrful peniţei în cafeaua din ceaşcă, dar 
degeaba,

Am presat de cîteva ori tubuleţul rezervor, degeaba.
În fine, l-am schimbat cu unul nou. E vorba de stilou. Acum începe 

sa scrie (cine?)”

Ioan MOLDOVAN 

Iunie 2012



Filosofi discutînd despre Dumnezeu

În mai multe rînduri 
am prezentat în cadrul 
acestei rubrici cărţi 
apărute în colecţia 
Philosophie & Théologie 
coordonată de profesorul 
Philippe Capelle-Dumont. 
În rîndurile ce urmează 
vom face cîteva comentarii 
pe marginea unei recente 
apariţii: Dieu en tant que 
Dieu. La question 
philosophique, Philippe 
Capelle-Dumont (ed.), 
Paris, Editions du Cerf, 
2012, 290 p. Volumul este 
încă o dovadă a perenităţii 
chestiunii filosofice a lui 

Dumnezeu, în prezent ea fiind pe scena dezbaterilor 
teoretice şi practice, metafizice şi politice. Dezbaterile, 
eliberate de dogmatism, dau naştere unor noi puncte 
de vedere, unor abordări curajoase, unor producţii 
teoretice remarcabile. În volumul coordonat de 
Philippe Capelle-Dumont sînt reunite comunicările şi 
discuţiile prilejuite de seminar organizat, în ianuarie 
2011, în parteneriat de universităţile din Strasbourg, 
Poitiers şi Geneva şi de Institutul Catolic din Paris. 
Prima secţiune este consacrată relecturilor istorice. 
Jerome de Gramont ne propune un studiu despre zeii 
Greciei, punctat cu lecturi din Aristotel, W. Jaeger, W. 
F. Otto, P. Aubenque; este un studiu plin de nuanţe 
despre religia greacă, despre capacitatea de a vedea 
lumea în lumina divinului, în jurul unui zeu 
animîndu-se o lume întreagă. Fiecare zeitate elenă 
produce o minune deschizînd lumea într-o manieră 
care îi este proprie; cu Apollo se deschide o lume a 
clarităţii şi ordinii, o existenţă a cunoaşterii şi a 
cîntului iniţiaţilor. Rămînînd tot în lumea antică, 
Jean-Marc Narbonne pledează pentru o reprezentare 
a divinului la Plotin, alta decît cea cunoscută în mod 
obişnuit; în Tratatul 33, Plotin, aflat în dispută cu 
gnosticii, propune imaginea unei triple coborîri a lui 
Dumnezeu: metafizică, prividenţială, exortativă. În 
lipsa acestei înţelegeri, ceea ce se numeşte Dumnezeu 
nu ar fi decît un nume. Paul Gilbert se opreşte în 
studiul său asupra căutării unei noi paradigme în 
Evul Mediu, mai exact în perioada de trecere de la 
secolul al XIII-lea la cel de-al XIV-lea, aplecîndu-se 
asupra concepţiilor lui Toma de Aquino, Duns Scott, 
William Occam. Cunsocut specialist în filosofia 
hegeliană, Jean-Louis Vieillard-Baron face nuanţări 
asupra raportului între filosofia Revelaţiei şi teologia 
raţională la Hegel; parcursul lui Hegel pe care îl 
examinează filosoful francez este cel care pleacă de la 
Întrupare şi de la moartea pe Cruce pentru a junge la 
Dumnezeu ca idee pură, reexaminînd însă şi dovezile 
tradiţionale ale existenţei lui Dumnezeu. Anthony 
Feneuil scrie despre Karl Barth şi specificitatea 
discursului teologic, ştiut fiind schimbul de replici 
între acesta şi Rudolf Bultmann; cel din urmă îi 
reproşa lui Barth că nu ţine seamă de tezele filosofiei, 
Barth răspunzînd că nu înţelege obstinaţia de a pune 
teologia în acord cu filosofia. Teologia şi soteriologia 
la Martin Heidegger este tema studiului propus de 
Philippe Capelle-Dumont. Cea de-a doua secţiune a 
volumului este a apropierilor sistematice; demonstraţia 
existenţei lui Dumnezeu la Godel este subiectul 
propus de Jacques Courcier; Godel face parte din 
legenda intelectuală a secolului al XX-lea trăind într-o 
lume populată de spirite şi demoni, era un 
hipersensibil care se exprima în termeni de 
hiperraţionalitate. Godel era convins că Dumnezeu 
era fundamentul adevărului matematic, el încercînd 
să demonstreze „proba ontologică” a existenţei lui 
Dumnezeu. Yannick Courtel ne introduce în 
universul literar al lui Roger Munier a cărui creaţie se 
situează la limita între filosofie, teologie, poezie, şi 
prin aceasta „întîlneşte direct tema acestui colocviu”. 
Ghislain Waterlot ne reaminteşte că dacă vrem să-l 
cunoaştem pe Dumnezeu să nu ne întoarcem către 
filosofi, ci mai curînd către cei care fac experienţa 
căutării: „Să ne îndreptăm privirea către faptele şi 
gesturile, actele şi cuvintele celor care îl afirmă pe 
Dumnezeu. Filosofii au făcut din Dumnezeu un 
concept, de la care ei înţeleg şi readuc la unitate toate 
celelalte concepte. Aceasta cel puţin după Platon. Nu 
este eroare mai completă.” Acolo unde filosoful ezită, 
misticul este tranşant, ca şi concluzia lui Ghislain 
Waterlot: „Or, plenitudinea experienţei mistice este 
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breviar filosofic francez
pentru filosof ca şi pentru oamenii obişnuiţi radical 
mistică, în sensul etimologic al termenului, adică 
radical ascunsă. Pentru a tranşa, nu rămîne deci decît 
credinţa.” Volumul se încheie cu două extrem de 
intersante conferinţe susţinute de Jean-Luc Marion şi 
Jean-Luc Nancy, şi cu discuţiile dintre cei doi despre 
temele abordate în discursuri, despre filosofie, 
teologie şi creştinism. Cei preocupaţi de dialogul 
dintre filosofie şi teologie pentru a-l defini pe 
Dumnezeu în calitate de Dumnezeu vor găsi în acest 
volum atît puncte de ancorare, cît şi numeroase 
provocări care să îi îndemne la meditaţie.

Pentru ce se filosofează?

O întrebare care, alături 
de „ce este filosofia?”, 
revine obsesiv în 
deschiderea prelegerilor 
universitare, în interviuri 
cu filosofi, fără ca vreun 
răspuns să reuşeaşcă 
vreodată să cuprindă 
amploarea întrebării. Jean-
François Lyotard (1924-
1998) a fost profesor de 
filosofie la Paris VIII şi la 
College international de 
philosophie, dar şi în SUA 
(Irvine, Yale, John 
Hopkins). Este autorul 
unei bogate opere, din 
cărţile sale amintim: La phenomenologie, Des dispositifs 
pulsionnels, Discours, figure, Rudiments paiens, Le 
differend, La condition postmoderne, Le postmoderne 
explique aux enfents, Heidegger et les „juifs”, L'inhumain, 
Lecons sur l'Analytique du sublime. Recent a fost editat 
un manuscris păstrat în Biblioteca literară Jacques 
Doucet, fondul JFL, un manuscris avînd ample 
corecturi şi note ale autorului şi care conţine patru 
conferinţe susţinute la Sorbona în toamna anului 
1964: Jean-François Lyotard, Pourquoi philosopher?, 
Paris, Presses Universitaires de France, coll. „Travaux 
pratiques”, 2012, 112 p. Într-o amplă prezentare, 
Corinne Enaudeau face utile precizări asupra operei 
filosofului francez subliniindu-i varietatea şi 
amploare, dar şi una din particularităţi: „Fiecare carte 
a lui Lyotard înscrie disjuncţia în obiectul său, în 
scriitura sa”. Întrebînd pentru ce filosofăm? ”punem 
accentul pe discontinuitatea filosofiei, pe posibilitatea 
pentru filosofie de a fi absentă. Pentru majoritatea 
oamenilor, pentru majoritatea dintre voi, filosofia este 
absentă din preocupările lor, din studiile lor, din 
viaţa lor. Atunci pentru ce să filosofezi mai curînd 
decît să nu filosofezi?” Secretul existenţei filosofiei 
este în această situaţie contradictorie, în structura 
prezenţă-absenţă, prilej pentru Jean-François Lyotard 
să se oprească asupra dorinţei, asupra lui philein (a 
iubi, a fi îndrăgostit, a dori). Dorinţa este instituită de 
absenţa prezenţei; Lyotard face cîteva frumoase 
consideraţii asupra dorinţei, a erosului, a iubirii avînd 
tot timpul ca exemplu fascinantul dialog al lui Platon 
Banchetul, unde Diotima vorbeşte despre iubire, 
despre mitul naşterii lui Eros, care este, pentru 
filosoful francez, „cu certitudine de o mare 
fecundiate”; el, Erosul, este viaţă şi moarte, ca 
phoenixul care moare seara şi renaşte dimineaţa; 
dorinţa este viaţă şi moarte; Erosul este bărbat şi 
femeie. În interpretarea modernă a nevrozelor se 
regăseşte dubla ambiguitate cu care Diotima îl 
priveşte pe Eros: cea a vieţii, cea a sexului. Astfel, 
dorinţa care prin esenţă conţine această opoziţie este 
Stăpîna noastră! Este momentul în care, Lyotard 
adresîndu-se studenţilor, îi îndeamnă să mediteze 
asupra unui fragment din Banchetul, în care Alcibiade 
îl preamăreşte pe Socrate considerînd că acesta era 
îndrăgostit de el, ştiut fiind că legendarul filosof „are 
purtări de îndrăgostit faţă de tinerii frumoşi”. Numai 
că peste noapte nu s-a întîmplat „nimc mai mult decît 
dac-aş fi dormit cu tata ori cu un frate mai mare!” 
Socrate în înţelepciunea sa nu era încîntat de 
schimbul pe care i-l propunea tînărul Alcibiade: „Dar 
bine, tu-mi dai umbra frumuseţii şi vrei să capeţi de 
la mine frumuseţi adevărate! Ţi-ai pus în gînd, cu alte 
cuvinte, să schimbi aurul meu pe aramă.” În această 
întîmplare, Lyotard vede o lecţie care serveşte 
filosofiei: „În loc să caute înţelepciunea, ceea ce este o 
nebunie, Alcibiade ar face mai bine (şi voi şi eu de 
asemenea) să caute pentru ce el caută. A filosofa nu 
este a dori înţelepciunea, înseamnă a dori dorinţa. 

Dar filosofia este în iubire ca lipsă a sa. Filosofia nu 
are o dorinţă particulară; ea nu este o speculaţie 
asupra unei teme sau într-un domeniu anume. 
Filosofia are pasiunile întregii lumi, ea este fiica 
timpului său.”  Cea de a doua conferinţă este despre 
originea filosofiei, iar în debutul ei este amintită o 
remarcă dintr-o scriere de tinereţe a lui Hegel: „cînd 
forţa de unificare dispare, cînd opoziţiile şi-au 
pierdut relaţiile, atunci se naşte nevoia de filosofie”. 
Aşadar, este nevoie de filosofie pentru că unitatea s-a 
pierdut. „Originea filosofiei este pierderea unului, 
este moartea sensului”, scrie Jean-François Lyotard. 
Cînd se vorbeşte despre unitate se aduc în discuţie 
contrariile: iarnă/vară, soare/ploaie, adult/copil, 
noapte/zi; dar pentru Hegel contrariile însemnau 
materie/spirit, suflet/corp. În timp, opoziţiile 
semnificative (materie/spirit) trec, prin evoluţia 
culturii, în alte forme de opoziţie: 
raţionalitate/sensibilitate, inteligenţă/natură. Jean-
François Lyotard aminteşte cîteva remarcabile 
fragmente din Heraclit despre contrarii şi despre 
unitate: „Cele opuse se acordă şi din cele discordante 
rezultă cea mai frumoasă armonie”; „conexiuni sînt 
întregul cu neîntregul, concordantul cu discordantul, 
consonanţa cu disonanţa; din toate unu şi din unu 
toate”. Rostirea filosofică este tema celei de-a treia 
conferinţe, Lyotard avansînd de la început ideea că 
trebuie să înlăturăm cîteva prejudecăţi pseudo-
filosofice; una dintre acestea este cea care priveşte 
gîndirea ca pe o substanţă internă, ascunsă, căreia 
cuvîntul nu i-ar fi decît mesagerul delegat pentru 
afaceri exterioare. „Trebuie să ne debarasăm complet 
de această concepţie care face din gîndire un lucru, 
un res, de această concepţie care reifică. Pentru ceea 
ce ne interesează, trebuie să înţelegem că a gîndi 
înseamnă deja a vorbi. Noi încă nu gîndim dacă nu 
putem numi ceea ce gîndim”. Totodată, vorbind 
operăm pe două registre ale semnificantului (cuvinte) 
şi al semnificatului (sensul), noi fiind în mijlocul 
semnelor. Cuvîntul vine de mai departe şi din 
profunzime faţă de cel care vorbeşte, cuvîntul 
învelindu-i pe toţi interlocutorii în aceeaşi arie de 
semne. Pornind de la două ample citate din l'Art 
poetique de Paul Claudel, Jean-François Lyotard 
observă că dacă lumea este un limbaj, fiecare lucru se 
opune altora şi le cheamă pentru a căpăta sens. 
Rostirea filosofică ştie că poate fi ascultată ca o 
poveste, „chiar dacă ea visează cu o rigoare totală”. 
Jean-Francois Lyotard îşi atenţionează cursanţii că nu 
vor obţine de la filosofie un răspuns la cererea lor 
dacă îi vor cere totul. Filosofia îşi oferă cuvintele care 
conţin mai mult şi mai puţin decît le cerem, dar 
rostirea filosofică conţine mai mult decît poate ea 
crede că dă, pentru că trimite la semnificaţii 
subterane şi de aceea merită o audienţă comparabilă 
cu cea a poetului. În debutul celei de a patra 
conferinţe, despre filosofie şi acţiune, Jean-François 
Lyotard reia ideile din conferinţele precedente şi 
afirmă (evident pentru un exerciţiu retoric, pentru a-
şi susţine mai temeinic argumentaţia) că putem 
concluziona că filosofia nu serveşte la nimic, fiind un 
discurs care nu are concluzii definitive: „Perpetuu 
nevoiaş, trăind din cuvînt ca dintr-un expedient, 
filosoful pare neconvingător pe lîngă colegii care, ei, 
au lucruri să vă înveţe. La ce poate servi filosofia?”. 
În anul 399 înainte de Cristos, Tribunalul din Atena a 
dat un răspuns trimiţînd la moarte un filosof; astăzi 
nimeni nu mai omoară filosofi, cel puţin obligîndu-i 
să bea cupa conţinînd cucută! Altfel, filosofii continuă 
să interpreteze lumea, ca în prima parte a celei de a 
doua Teze despre Feuerbach; o pot ei schimba aşa cum 
cerea tînărul Marx? Jean-François Lyotard îşi 
provoacă cursanţii la a medita asupra raportului între 
a spune şi a face. Marxismul a făcut o critică radicală 
filosofiei care ar fi ruptă de realitate; nu a fost singura 
ideologie care vedea în filosofie un exerciţiu spiritual 
rupt de lumea reală. Sigur filosofia nu este totuna cu 
ideologia, deşi sînt mulţi care susţin că problemele 
filosofiei sînt probleme reale transcrise, codate în alt 
limbaj şi că „realitatea filosofiei rezultă doar din 
irealitatea realităţii, dacă se poate spune aşa”. Dacă 
lumea este de transformat este pentru că ea conţine în 
ea însăşi aspiraţia către altceva, către ceea ce îi 
lipseşte. „Există în prezent ceva care anunţă, 
anticipează şi care cheamă viitorul”, susţine filosoful 
francez. Umanitatea unui anume timp nu este numai 
prezent, ci şi ceea ce caută să fie. Jean-François 
Lyotard îşi încheie conferinţa, şi implicit cartea, cu o 
întrebare: În adevăr, cum să nu filosofezi?

pagină realizată de
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să dea şi altora!), aer (încă e gratis, nu-i pe cartelă şi nu 
e poluat decît de maşinile vechi de 50-60-70 de ani care 
circulă nestingherite pe străzi; în rest, nici o industrie 
cubaneză nu mai poate polua atmosfera, căci industria 
e de mult pe chituci!), apă (cea potabilă e raţionalizată 
strict, un cubanez are dreptul la 10 litri de H2O pe 
săptămînă pentru băut, gătit şi spălat)... Parcă mai era 
ceva! Ah, da! Fructe! Spre norocul lor, aşezarea 
geografică a insulei, clima, relieful sunt propice 
culturilor fructifere care îi ajută să supravieţuiască, 
deoarece pe insulă se fac fructe din belşug. 
Literalmente le cad în gură din copaci, ca perele 
mălăieţe la noi (pentru unii aleşi!). În gură sau la 
picioare, ba nu de puţine ori le cad în cap ori pe haine, 
împroşcîndu-i cu sucurile lor. Adi Cristi şi cu mine am 
păţit-o în curtea (mai degrabă, în parcul) UNEAC-ului, 
cu un fruct gigant căzut dintr-un manghier. A căzut şi 
a explodat între noi – ochios, bine copt, zemos – acel 
mango mare cît un pepene, îngălbenindu-ne din cap 
pînă-n picioare. Locuitorii din Ţara Aligatorului Verde 
n-au carne, n-au pîine, n-au lapte, nu au brînzeturi, n-
au peşte, n-au ouă, dar au fructe cu toptanul, pe toate 
drumurile, şi se hrănesc cu ele. Poamele îi ţin în viaţă. 
Procurate la preţuri accesibile chiar şi pentru ei (iar 
pentru noi, preţurile respective erau de nimic : cu doar 
cîţiva pesos neconvertibili îţi umpleai două plase cu 
cele mai frumoase, mai aromitoare, mai gustoase 
fructe pe care le-am văzut/mirosit/ mîncat vreodată) . 
Binecuvîntatele şi binefăcătoarele fructe tropicale 
dătătoare de vitamine, de energie, de viaţă pentru 
supuşii lui Fidel! Mango, kiwi (botezat şi agriş 
chinezesc), banane, ananas, papaya (fruta bomba îi 

spun cubanezii acestui adevărat miracol natural, dar 
prin alte ţări ale lumii l-am întîlnit şi sub numele paw-
paw), nuci de cocos (retezate cu macheta pentru a le 
sorbi sucul răcoritor; cu aceste fructe ne servea Adi, pe 
Casian şi pe mine, cînd hoinăream prin pieţele de 
artizanat ale Havanei, încălziţi de soarele tropical, de 
minunile expuse pe tarabe şi de frumuseţea 
vînzătoarelor!), fructul pasiunii, fructe de cactus, 
portocale, guave, grepfrut, şi multe, multe alte roade 
cărora nici măcar nu le ştiu numele şi pe care le-am 
văzut în doar cîteva ţări tropicale (jinduiesc şi acum 
după savuroasele kaki mari cît gutuile şi purpurii ca 
sîngele, nu galbene ca acelea care se mai găsesc din 
cînd în cînd prin supermarketurile noastre la preţuri 
prohibitive, kaki  pe care le mîncam în Vietnam 
împreună cu un prieten din Valea Jiului, prozatorul 
Aurel Antonie) te îmbie aproape la orice colţ de stradă. 
Adăugaţi la bogata mea listă şi cîteva minunăţii de 
care nici nu auzisem vreodată : mamey colorado, 
guanábana sau marañón. Cînd veţi ajunge pe 
pămînturile descoperite de Cristofor Columb în 1492, 
vă veţi delecta cu savoarea lor! Toate aceste fructe 
alcătuiesc un fel de elixir al vieţii pentru cubanezi. Sau, 
aş zice eu, doar un paliativ. Oricum, datorită lor 
supravieţuiesc. Cînd am intrat întîia oară într-o piaţă 
de fructe cubaneză, aceasta m-a uimit nu doar prin 
curăţenie (cauzele ei le-am explicat deja!) şi prin 
preţurile neverosimil de mici practicate, ci şi prin 
bogăţia şi varietatea ofertei. Toate fructele lumii 
păreau că-şi dăduseră întîlnire în acea piaţă. Toate 
aromele şi culorile se adunaseră acolo, în acel spaţiu, 
altminteri auster, cenuşiu, trist. M-a uimit acel 
„fructarium”, deşi mai colindasem prin pieţe ale 
Americii Latine. În ţara revoluţiei perpetue, aceste 
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Cubanezii sunt oameni simpli, buni, calzi, 
prietenoşi, lipsiţi de prejudecăţi, dar împănaţi cu 
superstiţii şi cu greutăţi. Mai ales cu greutăţi, pe care le 
îndură cu un stoicism demn de cauze mai nobile. 
Trăiesc aşa cum le indică în fiece clipă Castro şi 
revoluţia, avînd cu adevărat o viaţă pe cartelă. Cartelă 
căreia ei îi zic libreta, cu o vădită nuanţă peiorativă, 
libreta în limba spaniolă însemnînd livret, carnet, 
cărţulie, dar şi pîine în greutate de o livră (de 500 de 
grame, adică). Sunt optimişti din fire, bieţii de ei! 
Rafturile din magazinele lor sunt ca adevărul (goale-
goluţe), aşa cum erau ale noastre pînă în 1990, dar ei 
au puterea să facă haz de necaz. Şi noi eram la fel : 
muream de foame şi construiam societatea socialistă 
multilateral dezvoltată şi epoca de aur, spunînd 
bancuri. Cubanezii mor de foame şi apără fidelismul şi 
revoluţia tot cu invincibila armă a bancurilor. Vestitul 
slogan „socialismul sau moartea!” ar trebui schimbat 
„pe ici pe colo, şi anume în punctele...  esenţiale...”, 
devenind „socialismul şi moartea”, pentru a acoperi 
exact realităţile existeţei cubanezilor. Asta pentru că în 
Cuba, ca pretutindeni în lume, între socialism şi 
moarte nu e o disjuncţie, ci o copulă (furat de 
frumuseţea cuvintelor polisemantice din limba 
română şi de nemărginirea sensurilor lor, era să scriu 
„copulaţie”, ceea ce nici măcar nu ar fi fost departe de 
adevăr!).

Un copil de om sărac, lipsit fiind de jucării, îşi 
confecţionează singur aceste îndulcitoare ale copilăriei 
sale, pentru a-şi înfrumuseţa, inconştient poate, viaţa. 
Cubanezii sunt asemenea copiilor de oameni sărmani. 
Îşi trăiesc cu voluptate „clipa cea repede ce li s-a dat” 
şi din orice îşi fac un prilej de bucurie, un motiv să uite 
de nenorocita lor existenţă controlată de dictatura 
clanului Castro, de poliţia secretă, de comitetul pentru 
apărarea revoluţiei, de miliţieni şi informatori. Astfel, 
pe vremea cînd Fidel era în putere şi-şi teroriza fidelii 
cu interminabilele sale discursuri, havanezii 
transformau acest supliciu pe care erau obligaţi să-l 
îndure 10-12 ore non-stop, într-un prilej de bucurie : se 
întîlneau cu prieteni, făceau cuceriri, înfiripau idile, 
crănţăneau seminţe şi pop-corn (pe la noi, aceste 
grăunţe de porumb înflorite la căldură se numesc 
floricele sau cocoşei, dar, din cauza vecinătăţii şi a 
condiţiilor istorice, acolo influenţa americană se face 
mult mai simţită...), stăteau la palavre, la o ţigară (mai 
exact, la un trabuc), mai schimbau noutăţi, mai purtau 
din gură-n gură cîte o havană şi cîte o sticlă de ron alb, 
adică din acela ieftin (aguardiente)... În timp ce El 
Lider Maximo tuna şi fulgera împotriva imperialiştilor 
americani, ascultătorii îşi vedeau de-ale lor, spuneau 
cu fereală bancuri scornite pe seama conducătorului, 
se răcoreau cu sucuri sau cu fructe şi, bineînţeles, 
flecăreau, adică vorbeau despre orice şi despre nimic. 
În astfel de împrejurări, cînd mulţimile sunt adunate 
cu arcanul din motive politice, ca să-şi asculte şi să-şi 
aclame conducătorii, ca să-şi exprime, prin ovaţii, 
urale, sloganuri, ataşamentul şi sprijinul faţă de 
revoluţie, subiectele discuţiilor se rezumă la 
generalităţi, căci întotdeauna, în mulţimea de cetăţeni 
dornici să „soarbă” de pe buzele „bărbosului” 
cuvintele sfinte ale revoluţiei perpetue se găsesc 
infiltraţi şi ofiţeri în civil ai poliţiei politice, şi 
turnători, şi spionii comitetului de apărare a revoluţiei. 
Aceşti vînduţi, aceşti privilegiaţi, neaflîndu-se printre 
cei ce se hrănesc doar cu fructe şi cu ierburi, sunt uşor 
de depistat : ochi iscoditori, ten sănătos, gesturi mai 
viguroase, atitudine arogantă, haine mai de doamne-
ajută şi nelipsitul trabuc între dinţi. Unii din ei au pînă 
şi şosete!  

Dragostea de viaţă a cubanezilor, clima fierbinte 
(ca sufletele şi trupurile tinerelor insulare), lipsa de 
prejudecăţi, mai ales în privinţa sexualităţii, i-a învăţat 
să profite de tot ce le oferă existenţa : soare, aer, apă 
(apa însă e pentru privilegiaţii care au dreptul să intre 
în staţiunile turistice; în rest, intrarea în valurile 
oceanului echivalează cu o tentativă de trecere 
frauduloasă a frontierei). Aşadar, soare (au din belşug, 

pieţe au fost interzise pînă în 1993, adică mai bine de 
30 de ani, apoi, sfătuit pesemne de consilieri cît de cît 
realişti, Fidel a permis deschiderea unor mercados 
agropecuarios (pieţe ţărăneşti), altfel supuşii săi ar fi 
ajuns să mănînce iarbă, ca nord-coreenii. În insulă, 
sloganul „daţi copiilor fructe!” şi-a pierdut caracterul 
de îndemn la vitaminizarea viitorului ţării. Copiii  
cubanezi mănîncă fructe în fiecare zi, pentru că n-au 
încotro. Dar să nu credeţi că meniurile cotidiene ale 
caraibienilor se reduc doar la pometuri. Nu! Ei au la 
dispoziţie şi... verdeţuri! Adică varză, ardei, castraveţi. 
Cei înstăriţi, cei care primesc dolari de la rudele fugite 
în Statele Unite mai procură, cu greu, orez şi fasole. 

Cu bunătatea şi savoarea fructelor cubaneze am 
avut privilegiul de a ne delecta încă din primele clipe 
ale şederii noastre în insulă, căci, odată ajunşi la sediul 
Ambasadei, înstăpînindu-ne pe reşedinţa pe care ne-o 
hărăzise Excelenţa Sa Ambasadorul Constantin 
Simirad, am constatat că acesta avusese grijă să ne 
umple cămările şi frigiderele cu cantităţi pantagruelice 
de fructe ispititoare, aromate, gustoase şi răcoritoare. 
Eram în luna mai şi sezonul căldurilor, al ploilor şi 
furtunilor tropicale, dar şi al fructelor de tot felul abia 
începea. Apropo de domnul Simirad : am fost întrebat 
de multă lume cum ne-am înţeles cu el în Cuba. Le-am 
spus tuturor curioşilor că relaţia a fost excelentă : el 
ne-a tratat ca pe trei scriitori care reprezentau ţara la 
cel mai de seamă eveniment literar al anului, noi l-am 
tratat ca pe un confrate şi totul a fost perfect. Asta şi 
datorită faptului că ne legau mulţi ani de prietenie, 
măcar literară. 

Dacă fructele îi ţin în viaţă pe cubanezi, florile îi 
ajută să-şi păstreze cît de cît demnitatea. Şi de flori se 
bucură bieţii oameni. Încă n-au ajuns să le mănînce, 
dar nici nu mai au mult! Cînd îşi pun o floare în casă, 
îi admiră frumuseţea, se-mbată cu parfumul ei şi mai 
uită de amarul existenţei. Orhideele, de o infinită 
diversitate, florile de cactus, răpitoare flori cum n-am 
mai văzut pe-aiurea, şi cărora nici măcar nu le cunosc 
numele, pot fi întîlnite în Cuba, nu doar în mediul lor 
natural, ci şi prin casele localnicilor. Între orhidee, cea 
mai preţuită este Mariposa blanca, fluturele alb, 
floarea naţională a insularilor. Există în Cuba 
numeroase grădini în care se cultivă în exclusivitate 
orhidee, una din cele mai frumoase şi faimoase grădini 
de acest gen fiind Orquideario Soroa, creaţia unui 
spaniol de la mijlocul veacului trecut, în care pot fi 
admirate peste 700 de specii de orhidee. Plăcutul este 
îmbinat cu utilul, toate văile, cîmpurile, platourile 
fiind cultivate cu tutun, trestie de zahăr, cafea, citrice. 
Peste tot cresc bananieri, cactuşi, palmieri (între 
aceştia, de departe cel mai important şi cel mai 
impunător este palmierul regal, un adevărat simbol 
naţional cu care se mîndreşte orice insular). Prin 
ramurile acestora îşi duc traiul nenumărate specii de 
păsări, unele din ele foarte rare, ca pasărea colibri sau 
minusculul papagal-muscă (despre care se afirmă că 
este cea mai mică specie cunoscută de păsări. Cine nu 
crede nu are decît să verifice!). Avînd foarte multă 
vegetaţie, ba chiar multe zone protejate (aproape un 
sfert din teritoriul cubanez este alcătuit din parcuri 
naturale şi zone protejate prin UNESCO), e normal ca 
văzduhul să fie încărcat de miile de triluri ale păsărilor 
rare, între care şi cele pe care tocmai le-am amintit. Tot 
ce creşte în lume între Tropicul Racului şi Tropicul 
Capricornului se găseşte în Cuba în stare naturală sau 
cultivată, trestia de zahăr în primul rînd, folosită azi 
nu atît pentru fabricarea vestitului zahăr de trestie 
(deşi insula a fost principalul producător şi exportator 
mondial al acestui produs, astăzi industria zahărului a 
cunoscut un declin atît de accentuat, încît Cuba 
importă zahăr!), ci pentru „alambicarea” acelui atît de 
preţuit rom cubanez, care îl dă pe spate pe orice 
cunoscător. Am înţeles că aproape jumătate din 
terenul agricol al insulei este ocupat de această plantă 
minune. Vin la rînd tutunul şi cafeaua, ananasul şi 
bananele, porumbul şi orezul, maniocul şi patatele, 
agrumele şi fasolea. Din punctul de vedere al botanicii, 
fideliştii stau bine. În schimb, atunci cînd priveşti 
animalele lor domestice eşti tentat să crezi că acestea 
au doar două dimensiuni (lungime şi înălţime). Sunt 
atît de slabe, încît poţi jura că lăţimea (grosimea) le 
lipseşte cu desăvîrşire!  (va urma)

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (45)

Valeriu STANCU

Iunie 2012

Pică pară mălăiaţă...
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Motivul înstrăinării lui Czeslaw Milosz de patria lui, 
Europa, este mult mai vechi şi mai profund. Milosz este 
autorul, printre altele, al unei cărţi celebre, Mintea 
captivă (1953), despre gravele consecinţe ale presiunii 
staliniste asupra spiritualităţii europene, iar în 1990 
declara tranşant la ”Europa liberă”: ”Început în secolul 
al XVII-lea, marşul Rusiei asupra Europei continuă”. 
Decizia lui de a emigra în America, determinată la 
început de motive ale momentului politic, avea suportul 
unei viziuni istorice largi. Spre deosebire de Soljeniţîn, 
Milosz se consideră cetăţean al lumii, oricât de legat s-a 
dovedit a fi, prin naştere şi formaţie intelectuală, de 
Lituania, pe teritoriul căreia funcţiona simbioza mai 
multor culturi europene şi ”patria” poetului naţional 
Mickiewicy.

Atât la ilustrul nostru compatriot, ataşat până la 
moarte Europei sale natale, cât şi la polonezul emigrat 
Czeslaw Milosz mai distingem o altă descurajare: cea 
provocată de marşul brutal al birocraţiei, care face ca 
elitele culturale europene să fie pe cale de dispariţie. De 
aici şi o înstrăinere globală faţă de lumea actuală şi chiar 
faţă de viitorul ei.

Alienarea sârbului Milovan Djilas, eseist şi politolog 
antitotalitarist, pedepsit pentru Noua clasă (publicată 
mai întâi la New York în 1957 cu titlul The New Class) 
cu 7 ani de detenţie şi cu alţi 5 ani pentru Întâlniri cu 
Stalin (1962), provenea din faptul că nu putea fi 
întrevăzut eşecul total al comunismului, care, în orice 
veşmânt sau variantă, ajunge la regimuri totalitare. Este 
vorba de alienarea unui politolog realist, care constată că 
unei ipotetice societăţi ideale îi corespunde totdeauna o 
neipotetică putere ideală, adică totală, că violenţa şi 
miturile joacă încă un rol atât de mare în activitatea 
umană, că politica nu poate fi curăţată de elemente 
criminale şi maniace. Evenimentele tragice din fosta 
Iugoslavie ne-au sugerat însă şi ideea că înstrăinarea lui 
Milovan Djilas ar pute fi nu numai rezultatul unei 
amarnice vieţi de gânditor şi eseist anticomunist, ci şi al 
nostalgiei vechiului revoluţionar şi comunist sârb...

Se ştie că Djilas şi-a propus să analizeze comunismul 
contemporan pe baza propriei experienţe, ferindu-se să 
critice comunismul ca aspiraţie la egalitate şi fraternitate 
între oameni. La originea nocivităţii comunismului 
contemporan a găsit o eroare capitală: militanţii, plecând 
de la convingerea că ei singuri cunosc legile sociale, şi-
au arogat puterea şi dreptul exclusiv de a schimba 
societatea şi de a-i reglementa activităţile. În timp ce 
Marx a refuzat să conceapă un sistem complet, 
continuatorii lui (mai mult ideologi decât cercetători 
ştiinţifici) i-au transformat descoperirile într-o concepţie 
definitivă asupra lumii (calificată abuziv drept 
ştiinţifică). Djilas constată că revoluţiile comuniste se 
produc în ţări unde sarcinile industrializării n-au fost 
asumate de burghezia naţională, iar în absenţa unor 
forţe sociale democratice s-a folosit autoritatea unui 
partid revoluţionar monolitic, cu o ideologie stereotipă. 
În aceste condiţii s-a născut o clasă necunoscută până 
acum în istorie, identificabilă cu birocraţia politică 
(având la origine vechiul aparat clandestin al 
revoluţiilor), care-şi extrage puterea din faptul că este 
instrumentul unei revoluţii industriale. Dar parvenind 
la putere, clasa aceasta o foloseşte în beneficiul propriu 
şi nu al proprietăţii naţionale. Această clasă nu se 
bucură însă de o securitate absolută, cadrele ei se află în 
epurări constante, selecţia la vârf fiind nemiloasă, după 
criteriile unui loialism nelimitat faţă de partid şi de 
Noua clasă (restul fiind eliminaţi, cel dintâi fiind Troţki). 
Comunismul iugoslav, în opinia lui Djilas, se pretează la 
aceeaşi analiză, gestiunea muncitorească şi autonomia 
întreprinderilor fiind considerate măsuri democratice, 
au fost impuse ca sarcini politice, efectul administrator 
fiind pentru regim o supapă de siguranţă. Ar trebui să 
ne amintim mai des faptul că Djilas considera 
comunismul naţional o contradicţie în termeni, natura 
sa fiind în esenţă sovietică, iar aspiraţia de a se detaşa de 
model ducând la abandonul comunismului în sine.

Lumea de valori europene de care s-au simţit legaţi 
aceşti iluştri înstrăinaţi nu se putea concilia cu noua 
cultură lipsită de morală din era civilizaţiei maşiniste. Să 
mai amintim faptul că Orwell a refuzat o întreagă epocă 
de termiteriu industrial, că bizarul scriitor şi pictor 
polonez Stanislaw Witkiewicz, creatorul, în 1932, al 
memorabilului simbol Murti-Bing (filosof mongol care 
descoperă pilula  cu care se obţine ”fericirea” 
decerebralizării), s-a sinucis în 1939, aflând că trupele 
sovietice au intrat în Polonia şi convins fiind că 
universul culturii europene a luat astfel sfârşit? sau că 
Ortega y Gasset s-a desprins cu hotărâre de Revolta 
maselor (1930) iar Baudelaire nu putea suporta avansul 
impetuos al burgheziei filistine şi doar moartea l-a 

izbăvit de supliciul de a ”privi în oglindă” acest urât 
univers?

Englezul George Orwell, fost combatant în Brigăzile 
Internaţionale din timpul războiului civil spaniol a dat 
expresie coşmarului său interior, provocat de meditaţii 
asupra viitorului totalitarismului. În carte 1984 crează 
viziunea spăimoasă a unei societăţi fictive în care poliţia 
supraveghează gândirea şi iubirea, în care istoria şi 
limbajul sunt monopolul puterii şi în care orice spirit de 
revoltă s-a răsuflat.

De amintit că mulţi autori de marcă au făcut analiza 
societăţii secolului XX din puncte de vedere particulare: 
psihologic, sociologic sau economic. Să-l amintim în 
acest sens pe Guy Debord cu La Société du spèctacle 
(spectaculosul concentrat în ”capitalismul birocratic” al 
ţărilor comuniste), pe antilezul Franz Fanon care pune în 
Les Damnés de la Terre problema decolonizării 
popoarelor din ”lumea a treia”, pe Robert Lafont care 
anunţă La Révolution règionaliste europeană care va 
restaura etniile în demnitatea lor lingvistică, culturală şi 
economică... Gândirea secolului XX a fost mai mult 
atrasă de studiul realităţilor observabile, decât de 
speculaţii abstracte, găsind teren de aplicaţie privilegiat 
în ştiinţele umaniste. Să nu-l uităm în acest scop pe 
Georges Balandier cu Anthropologie politique, pe 
Marcel Mauss cu a sa Sociologie et Anthropologie (cu o 
influenţă notabilă asupra ştiinţelor sociale şi umane) sau 
pe celebrul elev al lui Mauss, Claude Lévi Strauss, care a 
aplicat noţiunea de sistem în antropologie, La Pensée 
sauvage favorizând difuzarea structuralismului dar şi o 
abordare interdisciplinară a problemelor societăţii. 
Cazul antropologiei şi sociologiei, în care pot fi regăsiţi 
aceiaşi savanţi, este cu deosebire frapant: Emile 
Dirkheim, care a stabilit obiectul precis al sociologiei şi a 
obiectului ei, oferindu-ne o aplicaţie remarcabilă în 
lucrarea Le Suicide, Roger Caillois, care a integrat şcoala 
franceză de sociologie în L'Homme et le Sacré, tratând în 
special rolul ritualurilor şi sărbătorilor, sau chiar 

Georges Bataille, pentru care toată economia universului 
(inclusiv a popoarelor studiate de Mauss, care l-a 
inspirat) se fondează pe o cheltuială, care depăşeşte 
stricta necesitate a producţiei.

Cât despre filosofia pură, fără referinþă la ºtiinþele 
secolului XX, s-a spus că nu a fost prodigioasă, 
modernii, cum a remarcat Heidegger, neinteresându-se 
de l'être. Cu toate acestea, existenþialismul, legat de 
numele lui Heidegger ºi al lui Karl Jaspers (autorul 
importantei Introduction à la philosophie) a exprimat 
ideea că omul întreţine cu existenţa un raport tragic prin 
conştiinţa fiinţei şi a modului de a fi. Mereu proiectat în 
exterior, către ”celălalt”, către lume şi viitor, omul 
trăieşte în nelinişte, ştiind că moartea este viitorul lui. 
Este Le Sentiment tragique de la vie, conform titlului 
cărţii lui Miguel de Unamuno, filosof şi poet spaniol 
pentru care filosofia se situează la antipodul unei căutări 
raţionale a cunoaşterii şi opune ”vitalul” – raţiunii.

Sentimentul înstrăinării are deci o motivaţie 
psihologică profundă în primul rând şi există cu 
siguranţă o graniţă între disidenţa politică şi alienarea 
culturală, filosofică, ideatică. Cazurile celebre de 
disidenţi şi opozanţi rămân pilde pregnante pentru 
minţile dogmatice, ”unidimensionale”, care împing aşa-
zisa necesitate istorică înaintea vieţii oamenilor şi a 
eforturilor lor intelectual-creştine din lumea sfârşitului 
de secol şi de mileniu.

Importantul testament al misionarului Eugen 
Ionescu nu poate fi, deci, redus la absurdul existenţei 
sau la descalificarea comunicării umane. Pentru el, 
datoria fundamentală a literaturii era de a interpreta 
realitatea în contextul abordării filosofice moderne a 
realului şi îi apărea de-a dreptul consternantă ignorarea 
naturii transcendentale a gândirii şi sentimentului, 
considerarea existenţei ca fiind unică, admiterea 
simplicităţii lumii. O lume care nu exista decât pentru ea 
însăşi i s-a înfăţişat ca un monstrum, ca un organ 

incomplet, ca o semi-lume.
În realitatea insuficientă, privirea sa interpretativă şi 

creativă, câtuşi de puţin preocupată de a elogia frumosul 
existenţei ”unice”, condusă de un soi de ”etică a 
cruzimii” (Ernesto Sabatto), a măsurat în primul rând, 
spunând NU consecinţelor, oferind recompoziţii care 
privilegiază aprofundarea realităţii generice. Vivacitatea 
interpretărilor sale a reluat disputa dintre ”omul de 
cultură” şi Zoon Politikon, cel care, de la Aristotel 
încoace, se exprimă prin acţiunea de a se impune în 
cetate. ”Acţiunea” omului de cultură este însă creaţia, 
modalitatea care nu se remarcă, de cele mai multe ori, 
prin efectele ei imediate, dar orice înnoire de viziune, 
idee sau atitudine, producând adesea scandal, 
contestare, publicitate, recuperează efortul generaţiilor 
şi, mai ales, evită riscul denaturării, marginalizării, 
aneantizării prin strecurare între structuri rigide. 
Pericolul politicii constă în voinţa de a stabili planurile 
unor maşinării perfecte pentru fericirea oamenilor. 
Planificarea aceasta poate fi gândită bine şi uneori chiar 
la nivel universal, dar este lipsită de voinţă creatoare şi 
eliberatoare. Rolul artistului este acela de a releva altă 
modalitate de viaţă şi de gândire, ca un soi de duplicat 
al realului, la care trimite întreaga metafizică, iar 
viziunea integratoare care depăşeşte paradoxul 
admiterii unui element existent ca aparţinând unui 
ansamblu non-existent poate schimba structurile încetul 
cu încetul.

Conflictul dintre libertatea creatoare şi necesitatea 
planificatoare, existent în fiecare fiinţă umană (nu este 
vorba de manicheism, ar fi prea simplu), poate fi regăsit 
în duelul permanent între Occident (oameni care merg 
împotriva vântului şi trebuie să lupte pentru a înainta) şi 
filosofia orientală, care gândeşte binele şi fericirea hic et 
nunc, apreciind drept inutil sacrificiul, aici şi acum, în 
numele unor utopii care vor veni mai târziu.

Umanismul european şi occidental al lui Eugen 
Ionescu, devenit universal prin exemplara sa disidenţă, 
aşezată în contextul Dignitatis humaniae, şi totodată 
esenţial pentru atitudinea mentală a oamenilor din 
patria lui de origine, ”acţiunea” sa filosofico-literaro-
politică constă în convingerea pe care a inculcat-o în 
posteritate despre necesitatea combaterii ”sovietizării 
spirituale”, adică a acceptării pasive a unui sistem 
monstruos, ca pe un lucru inevitabil.

In Memoriam, mesajul lui Eugen Ionescu rămâne 
lupta contra resemnării, contra falsităţii, ca sens 
primordial al unui sistem social, contra minciunii 
durabile şi incurabile produse de utopia totalitaristă, 
contra oricăror influenţe hegemonice, precum şi 
retrocogniţia activă.

Temerile sale tensionate privind posibilul declin al 
Europei porneau din marea lui iubire pentru Europa care 
este umanismul, altminteri fiind convins că întreaga 
istorie a umanităţii nu este decât un şir de miracole şi că 
întreaga istorie a Europei este plină de evenimente 
decisive, care nu au putut fi prevăzute, calculate, 
planificate.

A fost probabil artistul european român cel mai dotat 
să înţeleagă adevărul că viaţa nu-i altceva decât o criză 
continuă.

In Memoriam, Eugen Ionescu rămâne neliniştea 
devoratoare, curajul simplu, sever şi dur, referinţa 
permanentă la un Absolut raţional. Absenţa optimismului 
nu i-a oprit niciodată pana în combaterea diferiţilor 
germeni de decadenţă ai culturii europene, cum ar fi 
dilatarea sau tergiversarea răspunsurilor (conducând, în 
fond, doar la pierderea mizei), exprimând implicit şi 
explicit ataşamentul intelectualilor pentru tradiţiile 
culturii create în bazinul mediteranean, ai cărui 
continuatori ne socotim în măsură mai mare sau mai 
mică. Eugen Ionescu a contemplat aceste valori cu 
redutabil spirit analitic, cu detaşarea şi calmul marii 
culturi, cu doza de scepticism absolut necesar. Deoarece 
cultura mediteraneană, care a creat aproape toate 
noţiunile umaniste, este deopotrivă matca aproape a 
tuturor miturilor anti-umane, pe care a ştiut să le 
întruchipeze mai bine, prin comparaţie cu valorile 
pozitive. ”A creat democraţia, dar şi tirania, 
absolutismul şi totalitarismul, a creat ideea fraternităţii, 
dar a călcat-o în picioare deosebit de brutal, a creat 
ştiinţele exacte, ce pot contribui la eliberarea, fie şi 
parţială, de o muncă înrobitoare, dar a anulat, într-o 
bună măsură, valoarea acestor descoperiri, punându-le 
în serviciul urii şi duşmăniei, a încercat să explice esenţa 
vieţii pe pământ, dar a pierdut credinţa în existenţa ei 
reală” – scria Mieczyslaw Jastrun, spirit înrudit cu 
Eugen Ionescu, în Mitul mediteranean.

Aceste antinomii ale mitului mediteranean l-au 
frământat pe Eugen Ionescu, smulgându-i comentarii 
permanent actuale, deschiderea  spre ziua de mâine a 
înţelesului adânc pe care-l dorim implicat în civilizaţia şi 
cultura europeană, nelăsându-i niciodată răgazul situării 
la jumătatea drumului între a admite şi a respinge, în 
numele unei toleranţe condescendente şi pasive, sau a 
alunecării spre vulgarizarea dezbaterii intelectuale.

gîndul şi lumea
Eugen Ionescu: 
”L'Europe c'est l'humanisme”

Natalia CANTEMIR

Iunie 2012
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Pe scriitorul spaniol de expresie catalană Josep 
Maria Sala-Valldaura l-am mai prezentat cititorilor 
Cronicii în urmă cu cîţiva ani. Ba unii dintre ei au avut 
chiar prilejul de a-l cunoaşte în carne şi oase, întrucît în 
vara anului 2008 mi-a fost oaspete la Iaşi. Împreună cu 
soţia sa, traducătoarea franceză Nathalie Bittoun-
Debruyne, poetul Pep Valldaura a fost creatorul cu care 
am deschis proiectul «scriitori străini, oaspeţii ai 
Bibliotecii judeţene „Gh. Asachi” din Iaşi». Ulterior, 
acestora li s-au alăturat în program poeţii Hugues 
Labrusse (Franţa), Serge Basso de March (Luxemburg), 
Willem M. Roggeman (Belgia) şi Stefaan van den Bremt 
(Olanda). Fiind şi profesori universitari în Spania, cei 
doi soţi au fost şi oaspeţi ai Facultăţii de Litere (catedra 
de „spaniolă”) a Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 
întîlnindu-se cu studenţii doamnei profesor Aurica 
Brădean.

Eu l-am cunoscut în toamna anului 2007, în Canada, 
la Festivalul Internaţional de Poezie de la Trois-Rivières 
şi, impresionat de tulburătoarea sa poezie, am tradus 
cîteva poeme dintr-o Antologie în limba franceză, 
realizată de Nathalie Bittoun. Cum însă, între timp, i-a 
apărut, volumul de poeme în limba catalană, Daltabaix 
(Pagès editors, Lleida, 2012, sub îngrijirea lui Xavier 
García şi cu un prolog de Marie-Claire Zimmermann), 
am considerat oportun să urmăresc, împreună cu 
cititorii revistei, evoluţia lirică a acestui creator.

Doctor în filologie romană al Universităţii din 
Barcelona, Josep Maria Sala-Valdaura a fost profesor de 
literatură spaniolă la universitatea din Lleida. Este şi 
critic literar, iar romanul său A la vora del pou (1989) a 
primit premiul Joanot Martorell. În calitate de 
traducător, a dăruit limbii catalane opere semnate de 
David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Guy de 
Maupassant, Jules Verne şi Julien Gracq. Ca poet, a 
publicat volumele : „Mitoclàstia” (1975), Tot extrem 
voler (1977), Camp d'esvorancs (1980), Reixes d'aigua 
(1982), Gual de camins (1985), En aquest dau del foc 
(Premiul criticii Cavall verd, 1987), Ets arrel d'ala i de 
vol (1991), Passeig de dins (1992), Seqüències i mòbils 
(1998), Cardiopatia (1999), El cigne cec (2005) şi Vidre 
fumat (Premiul Parc Taulí, 2005).

Din motive de sănătate, în ultimii ani a renunţat la 
activitatea universitară, spre a se dedica în exclusivitate 
scrisului.

EXPOZIŢIE

Străin, tu, de tine însuţi.
Glaucom, pată, lene obişnuită, 
atrofie vitală.
Cu viruşii care ronţăie anii 
creînd drumuri şi uitare prin vene.
Dezorientat, fără refugiu, tu,
supus intemperiilor vremii.

Emigrant, tu, din tine însuţi.
Glosolalie, amintiri şi cuvinte extirpate 
în frigul implacabil al regretelor.

Cu teama care bate în zborul spre vid,
naufragiu fără timonă şi fără cîrmaci.
Dezorientat, fără refugiu, tu, 
supus vitregiilor spaţiului.

(Fără cuib, fără voce, fără cămin, fără zile.
Moştenitori ai tuturor sărăciilor, ai tuturor 
privaţiunilor.)

((Surghiunuri,
ecouri,

 răvăşiri.))

EXIL ÎN ŢARA TIMPULUI

Încerci să ocupi spaţiul 
timpului care se scurge 
prin versuri ce fărîmiţează lunga proză 
a vieţii tale, 
şi palpează cu mîinile tale golurile lăsate în fiecare literă.
Umpli cavităţile cu cuvintele 
care rămîn, ca spuma unei mări ce se retrage, 
şi vocea devine umbra unei lumini pîlpîitoare.

Frunzele persistente ale unui arbore caduc, 
păsări ale vîntului hoinărind prin ramuri 
– elegii, psalmi, rugăciuni, exorcisme... –,
din seva strigătelor în tăcere, 
faci o coajă, 

o piele : 
un poem. 

SUPLIMENT DE DUMINICĂ

Să nu pun picioarele în voma nopţii,
straniile culori minerale – bronz, bauxită şi aramă – 
care înfloresc trotuarele străzilor,
pe drumul pîinii zilnice şi al ziarului.
Să-i dau bună ziua măturătorului maghrebian 
căruia tu îi vorbeşti uneori
despre bunele noastre vechi obiceiuri,
şi despre alte beţii
şi apoi să revin – duminică însorită şi calmă – 
încetişor, cu încălţările intacte,
cu porţia ta de pîine şi de rahat planetar
sub braţul stîng.

ARRABASSADA

I

Pe leagănul non-existenţei 
această mînă amputată.
Cu buzele ei smulse,

Catalonia.
Cu gura sa ştirbă,

Spania.

II

creaturi
tăcerea surghiunită

creaturi
şi neantul anihilat

creaturi
purtînd umbrelă
urlete izolate
în roiurile care încing

Marea Matriţă
se îmbulzesc

oh Sfîntă Mamă a Comerţului
Afurisită Curvă a Banului!

se grăbesc maşinal
creaturi
creaturi

creaturi purtînd umbrelă.

III (TIBI DABO...)

Iată tot ce îţi voi da,
mistreţ care soseşti prin arături,

dacă te prosterni şi adori porcul domestic :
puterea arginţilor : gloria acestor împărăţii.

EXPLICAŢIE

Uşa trebuie să rămînă închisă.

Păsările din sala de baie nu ştiu să zboare.
Găinaţ pe porţelanuri.
Păsările se leagănă şi ciugulesc,
se enervează şi ţopăie, ici şi colo.
Nu ştiu să zboare.
Cîrîie, murdăresc, mişună.
Nu, nu ştiu. 

PELICANUL ÎNTRE BERZELE SEDENTARE

„Dincolo de această regiune plată, rece şi izolată,
te simţi mai singur?, acolo e mai frig?
De unde-mi vine această lene de a zbura?, 
de a observa meandrele indolente ale rîurilor,
şi toate aceste acoperişuri, şi toate aceste drumuri?”,
întreabă tăcut pelicanul,
cu buzunarul gol al guşei sale înălţat spre cer,
strajă mereu surprinsă de jocurile norilor,
de neîncetata procesiune a maşinilor.

OFELIILE I

Ele nu suportă nici limitele trupului, nici 
cuvintele urîte, loviturile sau artificiile pielii.

Şi ofeliile se ascund sub nuferii 
cărţilor.

Ele nu respiră decît atunci cînd ploaia 
picură pe frunzele de lotus dintr-o poveste
chinezească.

Ele ştiu să enumere toate nuanţele de verde
ale heleşteului.

Şi desenează pe ele clar-obscururi, 
şi penumbre.

Iar cu degetele parcurg venele
apei irizate.

OFELIILE II

Rarele legături care unesc ofeliile de 
cămile trec prin cele şapte sau opt cocoaşe ale fiinţelor 
umane. Ele sunt incapabile să sufere 
pungile de grăsime şi de toropeală; orizontul dromader, 
drumurile bătute de zece mii 
de caravane oripilează într-o clipă fineţea 
privirii lor, crispează silueta delicată a 
picioarelor zvelte.

Ofeliile scriu :
„Fiinţele umane poartă şapte sau opt cocoaşe 

pline cu grăsime şi cu lîncezeală,
ele sunt mult prea crude cu arborii 
şi masacrează cu dangătul orologiilor 
ritmurile norilor.

Din călătorii, fac un deşert;
din plăcerea apei şi a lucrurilor, o constrîngere, 
din trudă, greutăţi şi nefericiri.”
(Ofeliile se ascund apoi sub versul 
final al nenufarilor.)
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