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Bunul român şi dreptul 
său de a tăcea

înţelege un adevăr elementar : poporului puţin îi pasă ce 
...escu îl conduce! El vrea să trăiască în prosperitate şi 
linişte, să aibă lideri cinstiţi, cărora să le pese de soarta 
omului de rînd, să îi fie respectate drepturile, să nu fie 
furat, exploatat, minţit, umilit şi luat de prost. 

Cînd, în urmă cu vreo 14-15 ani, am afirmat că trăim 
într-o ţară bolnavă, mulţi dintre concetăţenii mei, unii 
chiar prieteni apropiaţi, m-au apostrofat cu vehemenţă că 
nu sunt un bun român. Azi, cei mai mulţi dintre 
vehemenţii de-atunci mi-au prezentat scuze, mi-au dat 
dreptate şi şi-au exprimat regretul că au fost orbi şi nu au 
văzut în ce ţară trăim, ce conducători avem şi spre ce ne 
îndreptăm. Slabă consolare pentru mine! Aş fi preferat ca 
timpul şi realitatea să nu-mi dea dreptate. 

Dar ce înseamnă oare să fii un bun român? Să ieşi la 
vot ca turma la păscut? Să închizi ochii şi să te prefaci că 
nu vezi nimic din ce se întîmplă? Să faci pe prostul, de 
dragul unei iluzorii libertăţi? Dar ce om sărac / sărăcit 
poate afirma că este liber? Ce înseamnă să fii un bun 
român? Să ascunzi capul în nisip ca struţul şi să simulezi 
sărăcia duhului, neînţelegerea, indolenţa? Să accepţi să fii 
minţit, umilit, înşelat, jefuit, înjosit, distrus? Oare dacă-ţi 
taci durerile, suferinţele, nevoile, revolta eşti un bun 
român?! Dacă admiţi ca alţii să gîndească pentru tine, ca 
alţii să se bucure de rodul creativităţii, al iniţiativei şi al 
muncii tale, să confişte disperarea, înverşunarea şi lupta 
care ţi-au dat o fărîmă de speranţă în decembrie 1989, 
eşti/devii un cetăţean model al patriei? Cu preţul vieţii 
miilor de semeni ucişi de legitimiştii continuatori ai 
dictaturii, de emanaţii revoluţiei, de îmbogăţiţii tranziţiei, 
românii şi-au cucerit în urmă cu aproape 23 de ani 
dreptul de ... a tăcea! De a răbda, de a îndura! De a trăi 
mai rău decît atunci cînd le ajunsese cuţitul la os şi au 
ieşit în stradă. Un bun român este acela care ia de bune 
toate scornelile, inepţiile, minciunile pe care i le flutură pe 
la nas aburcaţii, un bun român este acela care acceptă să i 
se plătească doar jumătate din munca prestată, un bun 
român este acela care reuşeşte să supravieţuiască (bine!) 
dintr-o pensie atît de ciuntită, încît a devenit aproape 
iluzorie, un bun român este acela care-şi plăteşte birurile, 
dările, taxele... Un bun român este acela care nu cere 

nimic, munceşte şi tace.
La fel de kafkiene sunt şi vremurile pe care le 

traversăm. În astfel de vremuri, exaltaţii, smintiţii, săracii 
cu duhul, duşii cu pluta pozează în salvatori ai naţiei sau, 
şi mai rău, „ne fac legi şi ne pun biruri”, în astfel de 
vremuri devin mai actuale ca oricînd cunoscutele versuri 
ale lui Mihai Eminescu : „Spuma asta-nveninată, astă 
plebe, ăst gunoi / Să ajungă-a fi stăpînă şi pe ţară şi pe 
noi! / Tot ce-n ţările vecine e smintit şi stîrpitură, / Tot 
ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură, / Tot ce e 
perfid şi lacom, tot Fanarul, toţi iloţii, / Toţi se scurseră 
aicea şi formează patrioţii, / Încît fonfii şi flecarii, găgăuţii 
şi guşaţii, / Bîlbîiţi cu gura strîmbă sunt stăpînii astei 
naţii!”. În astfel de vremuri, străinii ne arată cu degetul, 
ne pun la colţ şi se feresc de noi ca de ciumaţi. Poate chiar 
suntem! 

Cînd pomana nu le mai ajunge, cînd şacalilor dintr-o 
şleahtă li se pare că hienele din cealaltă haită se înfruptă 
prea mult şi-şi iau hălcile cele mai bune, prădătorii încep 
să se mănînce între ei şi se bat cu pumnii în piept că hoţii 
lor sunt mai cinstiţi decît ai celorlalţi. De aceea în 
România de azi domneşte legea junglei : cine e mai tare 
acela are dreptate. A spus-o mai inspirat decît mine La 
Fontaine : „la raison du plus fort est toujours la 
meilleure.” Cînd străinii au început să ne arate cu 
degetul, cei vizaţi s-au manifestat asemenea dictatorilor al 
căror comportament îl imită, strigînd sus şi tare că fiecare 
e stăpîn în casa lui şi nu e treaba vecinilor ce se întîmplă 
acolo. Amintiţi-vă cum ţipa ca din gură de şarpe Fidel 
Castro împotriva imperialiştilor americani, cum tuna şi 
fulgera Ceauşescu împotriva străinilor şi învinuia 
„agenturili” că se amestecă în treburile poporului 
scorniceştenizat.

Un cîntec vechi, emoţionant, patriotic ne îndemna cu 
hotărîre (şi candoare!) : „Nu uita că eşti român!”. Cum am 
putea uita?! Ne lasă oare vreo clipă trista realitate pe care 
o trăim să uităm acest fapt, acest adevăr strivitor?! Eu 
însă, privind cu tristeţe mascarada din viaţa politică a ţării 
noastre, mă ruşinez încă o dată de faptul că sunt român. 
Sau de faptul că tac! C'est la même chose…

Lună în cîmp

Cu mîna stîngă ţi-am întors spre mine chipul,
sub cortul adormiţilor gutui
şi de-aş putea să-mi rup din ochii tăi privirea, 
văzduhul serii mi-ar părea căprui. 

Mi s-ar părea că desluşesc, prin crenge,
zvelţi vînători, în arcuiţii lei
din goana calului, cum îşi subţie arcul.
O, tinde-ţi mîna stîngă către ei

şi stinge tu conturul lor de lemn subţire,
pe care ramurile l-au aprins, 
suind sub lună-n seve caii repezi 
ce-au rătăcit cu timpul, pe întins. 

Eu te privesc în ochi şi-n jur se şterg copacii.
În ochii tăi cu luna mă răsfrîng
... şi ai putea, uitînd, să ne striveşti în gene
dar chipul ţi-l întorn, pe braţul stîng.
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Viaţa în România a luat-o razna. În ce fel de ţară 
trăim, Doamne? În una kafkiană, fără nici o îndoială! 
Poporul dă bir cu fugiţii în căutarea unui trai mai bun pe 
meleaguri străine, tinerii n-au nici orizont, nici viitor, nici 
sprijin la ei acasă, economia e pe chituci, corupţia 
înfloreşte ca pomii primăvara, ce nu s-a putut fura a fost 
vîndut în schimbul unor comisioane grase, încît pînă şi 
naivii se întreabă dacă mai au motive să se mai considere 
români. Fărîma de democraţie pe care o aveam dispare 
văzînd cu ochii, înghiţită de arbitrar, de abuz, de 
nesocotinţă. În eterna şi fascinanta Românie domneşte 
legea bunului plac. Multe din faptele celor care ne conduc 
ţin de patologic, politicienii se cotonogesc în mod făţiş 
(spre hazul galeriei!), fără măcar a se mai preface, de ochii 
lumii, că o fac pentru binele ţării şi de dragul ei. Dar cui îi 
mai pasă astăzi de ochii lumii? Datul la gioale a ajuns 
sport naţional pe plaiul mioritic. L-am învăţat, probabil, 
chiar din balada înnobilată de Alecsandri. Iar cînd 
politicienii se ceartă, nu ei au de suferit, ci poporul acesta 
blînd şi tolerant, poporul acesta umilit, înjosit, sărăcit, 
poporul acesta care cu votul lui modest şi, adesea, 
inconştient, aduce la putere aceleaşi pramatii, aceiaşi 
incompetenţi, aceiaşi sperjuri. În ultima vreme se tot 
adună dovezi că de 23 de ani „demnitarii” tranzitari ne 
mint şi ne fură cu neruşinare, dar nici măcar acest fapt nu 
mai reuşeşte să schimbe ceva. Cei ce ne conduc s-au 
înnămolit atît de mult în hoţie şi minciună, încît au prins 
rădăcini în fruntea ţării, iar schimbările „democratice” 
care au loc din patru în patru ani au darul doar de a le 
tăia tuturor liderilor/complicilor cîte o felie cît mai 
consistentă din tortul naţiei. Mai exact, din bogăţiile ei! 
Altfel spus, au darul de a prosti poporul, care chiar face 
haz de necaz cînd afirmă „Vin ai noştri, pleacă-ai noştri, 
noi trăim mereu ca proştii!”. Politicienii noştri nu pot 
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Când ne gândim la ciclul de viaţă avem tendinţa să ne 
gândim la indivizi care se deplasează în timp, stăpânind 
provocările unei vârste, trecând apoi la o alta. Ciclul vieţii 
umane poate avea ordine, dar nu este un proces constant, 
continuu. Noi progresăm în etape, cu podişuri şi obstacole de 
dezvoltare care cer schimbarea. Perioadele de creştere şi de 
schimbare sunt urmate de perioade de stabilitate relativă pe 
parcursul căreia sunt consolidate schimbările produse.

Ciclul vieţii familiale. Ideea de ciclu de viaţă familială 
adaugă două lucruri la înţelegerea noastră privind 
dezvoltarea individuală: când un fiu sau o fiică bate la porţile 
grădiniţei sau ajunge la pubertate, nu numai copilul trebuie 
să înveţe să se descurce într-o serie întreagă de noi 
circumstanţe, ci întreaga familie trebuie să se adapteze. În 
plus, perioadele de tranziţie în dezvoltare care îi afectează pe 
copii nu sunt numai ale lor, ci şi ale părinţilor, iar în unele 
cazuri, chiar şi ale bunicilor. Constrângerea resimţită de un 
adolescent de 14 ani în relaţia cu părinţii poate fi justificată la 
fel de bine de criza prin care trece tatăl aflat la jumătatea 
vieţii sau de îngrijorarea mamei faţă de ieşirea la pensie a 
propriului tată sau de orice experienţă a băiatului.

Schimbările unei generaţii fac ca adaptarea unei alte 
generaţii să fie mai complicată. Un tată de vârsta mijlocie ar 
putea deveni mai puţin atras de cariera sa, hotărându-se să se 
implice mai mult în viaţa de familie chiar în momentul în 
care copiii săi cresc şi se desprind. Dorinţa lui de a se apropia 
îi poate frustra în nevoia lor de a fi pe cont propriu. Sau, 
pentru a cita un alt exemplu care devine din ce în ce mai 
cunoscut, imediat ce un bărbat şi o femeie încep să facă mai 
multe lucruri pentru ei după ce şi-au lăsat copiii pe propriile 
picioare, ei se pot trezi cu copiii înapoi acasă (după ce au 
renunţat la şcoală, nefiind în stare să-şi plătească chiria sau 
încercând să se refacă după un divorţ timpuriu), 
confruntându-se astfel cu o versiune hibridă, ciudată a unei 
perioade în care sunt din nou părinţi.

O proprietate pe care familiile o au, alături de alte sisteme 
complexe, este faptul că ele nu se schimbă într-un proces de 
evoluţie lin şi gradual, ci mai mult în salturi, fără 
continuitate. Dragostea şi revoluţiile politice sunt două 
exemple de astfel de salturi. Când ai un copil este ca şi cum 
te-ai îndrăgosti şi ai trece printr-o revoluţie în acelaşi timp. 

Este important să recunoaştem că nu există o versiune 
fixă şi standard al unui ciclu de viaţă familială. Nu numai că 
familiile au diferite forme – familii cu un părinte, cupluri de 
acelaşi sex, familii vitrege – dar diferite grupuri religioase, 
culturale şi etnice pot avea norme diferite pentru fiecare 
etapă.

 Adevărata valoare clinică a conceptului de ciclu de viaţă 
nu reprezintă prea mult să învăţăm ceea ce este normal sau 
aşteptat la o anumită etapă, ci să recunoaştem că deseori 
familiile au probleme în perioade de tranziţie în ciclul de 
viaţă din cauza incapacităţii sau fricii de a face tranziţia. 
Majoritatea familiilor merg la terapie nu pentru că este ceva 
inerent lor care nu merge bine, dar pentru că au rămas 
blocaţi într-un moment de tranziţie al ciclului de viaţă. 
Câteodată acest lucru este imediat observabil. De exemplu, 
părinţii s-ar putea plânge că nu ştiu ce s-a întâmplat cu fiica 
lor, o fată bună, care de când are 14 ani a devenit certăreaţă şi 
îmbufnată. Adolescenţa este perioada ciclului de viaţă în care 
părinţii trebuie să se maturizeze şi să relaxeze controlul pe 
care-l au asupra copiilor. Câteodată nu este aşa de evident că 
familia are probleme de ajustare la noua fază a ciclului de 
viată. Cuplurile care se căsătoresc după ce au trăit împreună 
pentru mulţi ani s-ar putea să nu-şi dea seama că însăşi 
căsătoria a trezit un număr de aşteptări inconştiente 
relaţionate cu ceea ce înseamnă să faci parte dintr-o familie.

Problemele apar atunci când familia se află în faţa unei 
provocări – de mediu sau de dezvoltare – şi nu poate să îşi 
adapteze structura la noile circumstanţe. Astfel, se presupune 
a fi considerate de obicei nu un semn al unei „familii 
disfuncţionale”, ci al uneia care nu a putut să se adapteze la 
un punct hotărâtor în viaţă. Oricând cineva prezintă 
simptome psihologice, conceptul ciclului de viaţă al familiei 
ne învaţă să ţinem cont de posibilitatea ca familia să fie pur şi 
simplu blocată în tranziţie.

Schimbarea Ciclului Vieţii de Familie. Ciclul de viaţă al 
individului are loc în cadrul ciclului de viaţă al familiei, care 
este contextul principal şi primar al dezvoltării umane. 
Această perspectivă este crucială pentru înţelegerea 
problemelor emoţionale pe care oamenii le dezvoltă pe 
măsură ce evoluează împreună de-a lungul vieţii. 

Ceea ce atrage atenţia din ce în ce mai mult asupra 
acestei perspective în prezent este schimbarea drastică a 
modelelor ciclurilor de viaţă din contemporaneitate. Devine 
din e în ce mai greu să identificăm care modele ale ciclului de 
viaţă sunt  „normale” şi acest fapt în sine este un mare stres 
pentru membrii familiei, care au la dispoziţie puţine modele 
pentru schimbările şi tranziţiile prin care trebuie să treacă. 

În cursul ultimei generaţii, schimbările în modelele 
ciclurilor de viaţă familială au fost influenţate de  ratele mai 
scăzute ale naşterilor, durata sau speranţa de viaţă mai 

lungă, de rolul schimbat al femeilor şi de ratele din ce în ce 
mai crescute ale divorţurilor şi recăsătoriilor. De la momentul 
în care creşterea copiilor ocupa adulţii pe întreaga durată de 
viaţă activă, s-a ajuns acum la o situaţie în care  creşterea 
copiilor se pare că ocupă mai puţin de jumătate din durata 
de viaţă adultă dinaintea vârstei înaintate. Înţelesul şi 
noţiunea de familie se schimbă drastic de asemenea, de 
vreme ce familia nu se mai organizează în mod primordial 
asupra activităţii de creştere a copiilor.

Rolul în schimbare al femeii în familii a jucat un rol 
central în determinarea acestor modificări în modelele 
ciclului de viaţă familială. Identităţile lor erau determinate în 
mod fundamental de funcţiile lor familiale de soţie şi de 
mamă. Etapele ciclului lor de viaţă erau conectate în mod 
aproape exclusiv cu etapele activităţilor de creştere a copiilor. 
Pentru bărbaţi, pe de altă parte, vârsta cronologică a fost 
interpretată ca şi variabila cheie în determinarea ciclului de 
viaţă. Însă aceste imagini nu se mai potrivesc realităţii. În 
ziua de astăzi, femeile se mişcă prin ciclul parental mult mai 
repede decât au făcut-o bunicile lor şi pun toate scopurile şi 
ambiţiile personale dincolo de domeniul familiei. Poate că 
mişcarea feministă a fost inevitabilă, de vreme ce femeile 
începuseră să aibă nevoie de o identitate personală. În ciuda 
faptului că au purtat dintotdeauna responsabilitatea casei, 
familiei şi a creşterii copiilor, femeile au început să lupte cu 
poverile lor, pe măsură ce au ajuns la momentul când ar 
putea să aleagă între mai multe opţiuni pentru viaţa lor. Dat 
fiind rolul lor primordial în familie şi dificultatea lor în a 
stabili funcţii concurente, paralele în afara familiei, nu este 
surprinzător faptul că femeile au fost cele mai vulnerabile în 
faţa dezvoltării simptomelor în perioadele de tranziţie ale 
ciclului de viaţă. Pentru bărbaţi scopurile sau planurile 
carierei lor şi cele ale familiei sunt paralele. Pentru femei 
aceste scopuri sunt în conflict şi prezintă dileme severe. În 
vreme ce femeile sunt mai optimiste în privinţa căsătoriei, ele 
sunt mult mai puţin mulţumite cu realitatea acesteia decât 
bărbaţii. Femeile, nu bărbaţii, pot cădea în depresie în 
perioada naşterii unui copil. Femeile, mai mult decât bărbaţii, 
caută ajutor în perioada anilor de creştere a copiilor, ca şi 
atunci când aceştia ajung la vârsta adolescenţei şi părăsesc 
casa părintească sau când soţii lor se pensionează sau mor. În 
mod sigur, faptul că femeile caută ajutor are mai mult de-a 
face cu felul în care au fost obişnuite, dar ilustrează de 
asemenea şi stresurile speciale ale ciclului de viaţă care 
afectează femeile, ce au purtat responsabilitatea emoţională 
pentru toate relaţiile familiale.

Într-un ritm din ce în ce mai rapid în ultimele decenii ale 
acestui secol, femeile au schimbat în mod radical şi încă mai 
schimbă felul în care ciclul de viaţă al familiei tradiţionale a 
existat de-a lungul secolelor. De fapt, generaţia tinerelor 
femei din contemporaneitate este prima din istorie care 
insistă asupra drepturilor lor în prima fază a ciclului vieţii 
familiale: faza în care tinerii părăsesc casa părintească în 
căutarea îndeplinirii scopurilor vieţii personale şi începerea 
unei cariere. De-a lungul istoriei, femeilor li s-a negat acest 
pas crucial în dezvoltarea adultă, ele fiind încurajate de taţii 
lor să se căsătorească. În faza următoare, cea a cuplului 
proaspăt căsătorit, femeile amână naşterea copiilor, concep 
mai puţin copii sau aleg dacă să aibă copii sau nu. În faza 
„cuptorului cu presiune”, a familiilor cu copii mici, au loc 
majoritatea divorţurilor, multe dintre ele fiind iniţiate de 
femei. În faza următoare, a familiilor cu adolescenţi, cuplurile 
înregistrează cea mai ridicată rată a divorţurilor. În timpul 
acestei faze, aşa-zisa criză a vârstei mijlocii a împins un 
număr fără precedent de femei înapoi pe băncile şcolii şi în 
forţa de muncă. În final, atunci când copiii au plecat, un 
cuplu căsătorit se poate aştepta la o medie de 20 de ani 
petrecuţi împreună, fără copii, aceasta fiind cea mai nouă şi 
mai lungă fază a ciclului de viaţă familială. Vârsta înaintată 
determină ca faza finală a ciclului vieţii de familie să devină o 
fază pentru femei aproape în totalitate, pentru că ele trăiesc 
mai mult decât soţii lor şi pentru că trăiesc în generală mai 
mult decât înainte.

Schimbările recente în aceste patternuri fac sarcina de 
definire a ciclului vieţii de familie „normal” şi mai dificilă. 
Un procent din ce în ce mai crescut al populaţiei trăieşte 
împreună fără să se căsătorească şi sunt cupluri care au copii 
fără să se căsătorească. În prezent, un număr al femeilor, 
mult mai mare decât al generaţiilor anterioare, nu se vor 
căsători sau nu vor avea copii, unele vor divorţa, chiar de 
două ori şi în plus exisă un procent al populaţiei 
homosexuale.  Prin urmare, familiile nu mai parcurg fazele 
„normale” în momentele „normale”. Dacă ar fi să adăugăm 
la aceasta şi acele familii în care apar decese timpurii, pe cele 
care au în cadrul lor un bolnav cronic, o persoană cu 
handicap sau un alcoolic, caracteristici care alterează ciclul 
lor de viaţă familială, numărul familiilor normale devine şi 
mai mic. Migraţia este un alt factor care afectează familiile. 
Întreruperile în continuitatea culturală şi familială create de 
migraţie afectează patternurile ciclurilor de viaţă.

În contextul lumii moderne, structura, vârstele, etapele şi 
forma familiilor s-au schimbat în mod radical, astfel încât 
este momentul să se adopte un cadru conceptual pozitiv 
asupra a ceea ce reprezintă: cupluri necăsătorite, cupluri 
recăsătorite, familii mono-parenate, adopţii de către părinţi 
singuri, femeii de toate vârstele celibatare. Crizele 
tranziţionale nu trebuie să mai fie considerate traume 
permanente şi trebuie să evităm etichetarea care ne leagă de 
normele şi prejudecăţile trecutului: copii divorţaţi, copii din 
afara căsătoriei, casă fără tată, mamă cu slujbă.

Analiza schimbărilor structurale la nivelul ciclului vieţii 
familiale a vizat şi cazul familiilor în care tatăl şi-a pierdut 

Cătălin TURLIUC

Reconstrucţia statutului 
femeii. 
Stabilitate, continuitate şi 
schimbare în viaţa familială 

slujba şi în care mama a dobândit, treptat, tot mai multă 
putere, devenind chiar un lider puternic. Dacă acest lucru se 
petrece într-o alianţă familială slabă, fiind însoţit de o 
diminuare a imaginii paterne, la băieţi (de la preşcolari şi 
până la puberi) pot să apară probleme ţinând de dezvoltarea 
imaginii de sine. Astfel de probleme nu apar însă şi la băieţii 
al căror tată a devenit şomer, dar care sunt crescuţi de părinţi 
legaţi printr-o alianţă parentală puternică.

Fiecare familie dispune de o structură proprie şi 
manifestă o preferinţă pentru un anumit pattern 
tranzacţional, care răspunde cel mai bine nevoilor sale 
curente. Puterea sistemului de a se schimba depinde de 
abilitatea lui de a activa pattern-uri alternative, ca răspuns la 
solicitările de dezvoltare şi la cele situaţionale, interne sau 
externe. 
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Nascut in 1942, Gura Humorului, Voronet, Suceva, Romania
1960-1966 Academia de Arte ''Nicolae Grigorescu'' Bucuresti, 
sectia Pictura, maestrul Corneliu Baba;
1969 Membru U.A.P;
1997 Profesor universitar, Universitatea de Arte ''George 
Enescu'' Iasi, Facultatea de Arte plastice, Decorative si 
Design

Expozitii personale:
1971 Galeria ”Apollo” Bucuresti
1975 Galeria Teatrului National Iasi
1975 Galeria de Arta Suceava
1983 Galeria Municipiului Bucuresti 
1984 Galeria Academiei Române Roma 
1984 Academia ”Salone di Radio Betania”-Torre del Greco(Na)-
Italia
1995 Galeria Academiei Române Roma - Italia; 2005 iunie – 
Muzeul de arta Cluj-Napoca

Expozitii de grup:
1969 Praga, Padova
1970 Rabat 
1972 Tokyo, Palma de Majorca
1973 Moscova, Buenos Aires, Montevideo, Sao Paolo, 
Ouiritibia, Lima, Philadelphia
1974 Bremen, Caracas, Bitolia, Varsovia
1975 Stockholm
1976 Finlanda , Viena
1977 Pekin, Shanghai, India
1978 Iran, Cehoslovacia
1979 Berlin, Moscova, Finlanda 
1978 Sofia, Belgrad, Austria
1983 Sofia
1984 Viena, Elvetia
1985 Dusseldeorf

Expozitii internationale:
1969 Paris (Bienala Tineretului)
1971 New Delhi (a II-a Bienala Internationala) 
1972 Simpozionul International de Pictura Mora-Vany
1973 Sofia (Expozitia Internationala de Pictura realista)
1973 Paris (Concursul international de portrete)
1977 Cuopyo (Simpozionul International de Pictura)
1985 Roma (Expozitia Internationala de Pictura)

Expozitii colective:
1969-1999 Expozitii de grup, bienale, anuale la Iasi, Bucuresti
2003 Salonul “ARTIS”, World Trade Center, Iasi
2005 iulie – Muzeul de Arta Iasi, Expozitie de arta 
contemporana „Satul arhaic romanesc”

Premii:
1968 Premiul revistei “Cronica “
1969 Premiul criticii pentru pictura al UAP din Romania 
1984 Premiul national al Italia pentru profesionalitate Italia 
1985 Premiul pentru pictura “Ion Andreescu” al Academiei 
Romane

Arta decorativa si murala:
1972 Iasi, Palatul Culturii, Tapiserie - 18 mp 
1981 Sediul Televiziunii Iasi, Fresca - 20mp 
1989-1991 Biserica “Sfintii Imparati Constantin si Elena” 
Erbiceni, Iasi, Fresca - 800 mp
1991-1995 Biserica “Sfantul Nicolaie “Copou - 200 mp 
1998 Paracliserul “Invierea Domnului” - Biserica “Sf. 
Apostoli Petru si Pavel” Moara de Vant Iasi, Fresca - 400 mp

Lucrari în muzee:
Muzeul de Arta Iasi, Muzeul de Arta Bucuresti, Muzeul de 
Arta Cluj, Muzeul de Arta Oradea, Muzeul de Arta Suceava, 
Muzeul de Arta Vaslui, Muzeul de Arta Bârlad 

Colectii particulare:
In tara: Bucuresti, Iasi, Suceva, Oradea, Vaslui, Barlad 
In strainatate: S.U.A., Finlanda, Franta, Italia, Belgia, Olanda, 
Germania, Austria, Elvetia, Slovacia, Cehia, Polonia

acestui soare care este numai al lui. Un soare care 
dacă este al copilăriei sale este, de asemenea, şi acela al 
copilăriei lumii.

Prin fatalitatea solară şi lunară el descoperă fără 
efort secretele magiei, care nu e altceva decât eterna 
noutate a lumii.

Artistul trăieşte cu intensitate climatul pur poetic al 
operei sale, care proiectează artistul în această aventură 
a cunoaşterii. Foşnetul materiei sugerată deplin în 
culoare, amplifică şi dinamizează spaţiul străbătut de 
păseri măiestre, astre, alte figuri sacramentale.

Artistul locuieşte în tablou ca în Univers.
Poetica plastică a lui Gavrilean coboară, pe cât 

posibil la elementele semantice de bază, până la estem 
(semn estetic).

Atitudinea lui Dimitrie Gavriiean în faţa lumii este 
una fundamental religioasă. Artistul nu priveşte, vede. 
Ritmul imaginilor sale respiră în jurul Bisericii din 
Vatra Văzduhului Sat. Materia picturală prinde Duhul 
Vieţii cucerind Totul, pulsând de viaţă şi Dor. Nimic nu 
este întâmplător în imageria gavrileană. Cu atât mai 
mult apariţiile animaliere neaşteptate se supun 
aceleeaşi gramatici a sacrului.. Licornul, câinele, 
pasărea - toţi trei aflaţi într-o relaţie ancestrală, aşadar 
polivalentă şi inseparabila cu destinul (terestru şi 
cosmic) omului.

Materia emană viaţă în tablourile lui Dimitrie 
Gavrilean căci ea este - după cuvintele Sfântului loan 
Damaschinul - „o icoană a revelaţiei dumnezeieşti". 
Conform convingerilor creştinismului răsăritean, 
materia nu este rea, căci poartă în sine binecuvântarea 
întrupării lui Dumnezeu şi Toate Tainele Bisericii se 
săvârşesc prin mijlocirea materiei, „ca una ce este plină 
de lucrare dumnezeiască şi de har...”. „Eu aşadar, 
mărturisesc că materia este făptura lui Dumnezeu şi că 
este bună” - continuă loan Damaschinul, Dimitrie 
Gavrilean a înţeles rolul artistului laic - de a şlefui 
„icoana palidă a revelaţiei, descoperită în lucrările 
create, pentru a face să iradieze Cuvântul, cu a cărei 
putere a fost zidită. „Dar şi cele nevăzute ale lui 
Dumnezeu de la zidirea lumii se văd prin cugetare în 
făpturi" - spune Sf. Apostol Pavel (Ram. 1-20). Această 
„privire cugetătoare" o îndreaptă artistul spre făpturi, 
pentru a descoperi un crâmpei din „cele nevăzute ale 
lui Dumnezeu”, ascunse în materie.

Dimitrie Gavrilean cântă frumuseţea Creaţiei, care, 
sondând adâncimea sufletului omenesc, lansează o 
chemare de Dor după Dumnezeu. După cum lotuşii 
răsar din noroi, opera este zămislită adesea din amarul 
(material şi moral) al unei vieţi de multe ori exemplare; 
ceva, însă scapă întinăritor de tot felul: este miezul 
sufletesc al artistului, pus în operă, spre împărtăşirea cu 
semenii. Cei care au urechi de auzit, aud o aceeaşi 
inimă care bate şi în artist, şi în opera sa.

A căzut ca un stejar, răpus de boală, pentru toţi pe 
neaşteptate. Dar Dimitrie Gavrilean, pictorul a rămas 
printre noi, chiar dacă omul, vulnerabil a intrat într-o 
altă ordine a lumii. Sufletul său s-a ridicat spre soare, ca 
fluturii săi pictaţi, ai lumii de vis, care porneau din 
noapte şi se înălţau spre lumină. Opera lui Dimitrie 
Gavrilean este profesiunea de credinţă a unui Vizionar. 
Care a rămas pentru noi un crez.

a

Este greu să scrii despre un om care nu mai există şi 
pe care l-ai respectat profund.

Cred că fiecare din noi, cei care l-am cunoscut pe 
Dimitrie Gavrilean, l-am iubit şi admirat, fiecare în felul 
lui, căci atît ca artist cît şi ca om, a fost un personaj 
deosebit, ieşit din comun. L-am avut profesor la Liceul 
de Arte „Octav Băncilă”. Pentru noi tinerii de atunci 
(anii '70), Gavrilean a fost, şi cred că va rămîne în 
continuare pentru unii, cel mai puternic exemplu de 
talent şi de voinţă, ca o forţă a naturii, într-o continuă 
luptă, cu el însuşi, cu viaţa, cu meseria, cu destinul său. 

Libertatea omului depinde de profunzimea 
rădăcinilor lui. Dar pînă la urmă fructul contează... 
Gavrilean ştia că arta este o rugăciune. 

S-a născut la Gura-Humorului la 22 octombrie 1942. 
Absolvă Institutul de Arte Plastice “Nicolae 
Grigorescu” în 1966, la clasa de pictură a maestrului şi 
profesorului Corneliu Baba. Participă în decursul anilor 
la sute de expoziţii naţionale şi internaţionale unde 
primeşte numeroase premii şi distincţii. Devine 
profesor la Academia de Arte ieşeană şi rector al ei, 
omorîndu-şi cu profesionalism şi devotament sarcinile 
acestei instituţii. Era iubit, respectat, admirat de colegi 
şi studenţi. Iar el, la rîndul lui, îşi iubea semenii. Era 
generos şi de o vitalitate inepuizabilă, el îi ajuta pe toţi, 
totdeauna surîzător, cu sfaturi şi cu fapte. 

A fost un exemplu pentru generaţia sa si pentru cele 
care au urmat. A fost artistul care prin opera sa, a rupt 
barierele şi a deschis perspective noi picturii româneşti.

Personajele picturii lui Gavrilean coborau pe 
pămîntul românesc pentru a salva umanitatea 
şovăielnică. 

Artistul va descoperi în clasici propriile sale 
motivaţii, va trăi surpriza de a-şi întâlni formulate 
propriile gânduri, trăirile. Nimic pasiv în această 
admiraţie mai degrabă, o liberă întâlnire în: văzduh. 
Văzduhul este golul dintre pământ şi cer, pe unde 
umblă şi bat vânturile, unde plutesc norii ce aduc 
ploaia şi ninsoarea după crearea primului cer, iar 
câteodată, cu amestecul duhurilor necurate care uneori 
au o putere covârşitoare...

Văzduhul e mediul mitic integrat în cer în care 
vieţuiesc o puzderie de făpturi supranaturale.

Personajele artistului îşi disput acţiunile de tot felul 
pe scena aceasta magico - mitică în care se desfăşoară 
teomahia, atât în concepţie mitologică propriuzisă cât şi 
în acea religioasă a mitologiei populare.

Văzduhul artistului este dens presupunând o 
anumită greutate, sugerând o apăsare a materiei 
cosmice, căci arfeiufcălător în Arca Văzduhului este în 
primul rând un cronicar al aventurii cosmice, atât în 
ipostaza lunară cât şi solară, văzduhul său este saturat 
de soare, el însuşi rod. Cerul nopţii lui Gavrilean nu 
este al nostru; a fost poate cândva! Stelele trasează 
posibile alei luminoase la infinit – într-un cosmos 
straniu. Aceste constelaţii par foarte aproape pot fi 
prinse cu mâna ca nişte insecte cereşti ce sunt. Uitate 
adevăruri păzite de vameşii văzduhului.

Adept al reprezentării ritmurilor colective, 
sărbătoreşti, Dimitrie Gavrilean recomandă 
personajelor sale hora solară: „bate hora din picioare/ 
să răsară iarăşi soare; bate hora tot pe loc/,să răsară 
busuioc/,bate hora cu alean/ să răsară leuştean/ bate-ţi 
pe nerăsuflate/pentru belşug în bucate”.

Materia lui Gavrilean, concentrată, bogată şi severă, 
glazurată în iransparenţe de opal provine din substanţa 

in memoriam
Dimitrie Gavrilean 
(1942-2012)

Traian MOCANU
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La Greci, Eros era conceput drept un principiu spiritual 
care unifică sufletul omului cu sfera divină. La Romani, Eros 
devine Cupidon, ghiduşul care se amuză rănind cu săgeţile 
sale nu numai pe oameni, dar şi pe zei. A urmat apoi o lungă 
perioadă sentimentală şi pasională a trubadurilor şi a poeţilor 
cu celebrele legende de dragoste, care înalţă pe om până la 
sacrificiul de sine : Romeo şi Julieta, Tristan şi Isolda, Paul şi 
Virginia. Apare mitul iubitei zeificate: Beatrice a lui Dante, 
Laura lui Petrarca. Romanele erau pline de Ofelii, poveşti 
despre prinţese care aşteaptă să fie salvate de cavaleri. Iar 
secolul XIX a vărsat lacrimi până şi pentru a deplânge soarta 
unor femei uşoare ca Dama cu camelii. Dar acest Eros, -  
transcendental la început, apoi liric şi romanţios, a fost 
alungat şi înlocuit actualmente cu ceea ce filozoful belgian 
Leopold Flamm a numit Eros tehnician” (La philosophie au 
tournant de notre temps, Press. univ. De Bruxelles, 1970).

Astfel, odată cu Dumnezeu a murit şi dragostea. 
Consecinţa faptului că aceasta din urmă a devenit vulgară, 
este scăderea nivelului intelectual şi a capacităţii de a vibra, de a fi 
impresionat, de a trăi la un nivel elevat viaţa. Iar aceasta, 
tocmai când accesibilitatea la muzică, literatură, artă a 
devenit foarte largă.

Este un efort să-l înţelegi pe celălalt, să comunici cu el, iar 
să te identifici este şi mai greu. Hölderlin afirma că “pentru a 
ajunge la cel care se află lângă noi, este nevoie de aripi”. Este mult 
mai simplu să-l consideri doar ocazia unui instrument al unei 
exploatări instinctuale de moment. Un bărbat şi o femeie nu 
se mai unesc pentru că între ei există un fluid indefinisabil, 
acel desuet "farmec sfânt”, evocat de Eminescu, acele 
"afinităţi elective", de care vorbea Goethe, ci pentru că au 
anatomii diferite. Raport între doi roboţi sexuaţi, dotaţi cu 
butoanele corespunzătoare eliberând defulările lui Freud şi 
declanşând „mecanica erotică” pe care o înfiera Arthur 
Rimbaud.

Se scurtcircuitează orice istorie a sufletului în dragoste. 
Este foarte semnificativ faptul că în limbajul curent cuvântul 
dragoste a fost înlocuit cu cel de sex: "să facem sex", şi nu 
dragoste, deci nu o experienţă sufletească, ci un automatism 
fiziologic. Se pierde una din cele mai eficiente senzaţii de 
apărare şi de evaluare morală şi spirituală: greaţa.

S-a spus că pornocraţia ne poartă în derivă către o zonă 
crepusculară, către un timp agonic al insensibilităţii, al 
neantului, acel zero absolut prevestit de Nietzsche. Este una 
din deschiderile cele mai pernicioase către o evoluţie 
infernală, imprevizibilă a omului. Nu se acordă premii, de la 
cele naţionale până la premiul Nobel, pentru cărţi obscene, cu 
insuportabile scene pornoobsesive? Altădată se căutau 
autorii geniali, acum se caută autorii genitali.

Întrebarea se pune: invazia tot mai agresivă a celor trei 
cavaleri ai apocalipsei contemporane  - banul, sexul, pistolul,  
vor reuşi să scoată din propriile lor rădăcini spirituale 
popoarele ? Intrarea în contextul planetar se va face cu 
ştergerea la nivel zero a oricărei identităţi culturale? Se va 
arunca la pubelă istoria milenară a creaţiilor sensibilităţii şi 
cugetului diverselor culturi, precum cea a noastră având prin 
excelenţă vocaţia spiritualităţii ? In cele ce urmează vom 
discuta probleme moralei şi a religiei la poporul nostru, 
deoarece aici aflăm trăsăturile sufleteşti ale omului acestui 
meleag, văzute în perspectiva valorilor  pe care unii le mai 
considerăm încă durabile.

Nuanţele pe care le îmbracă la un  popor credinţa 
religioasă reflectă în bună măsură structura psihologică a 
acelui popor. Astfel,  creştinismul a luat înfăţişări în funcţie 
de psihologiile care le-au adoptat. Catolicismul s-a potrivit 
Romei : absolutismul imperial a fost preluat sub forma 
tendinţelor expansioniste prin misionarism în diferitele 
colţuri ale globului şi sub forma intoleranţei, manifestată prin 
repetatele acţiuni de a elimina orice nesupunere tronului 
papal şi dogmelor centralizate: amintim inchiziţia, 
masacrarea hughenoţilor, a templierilor, arderea pe rug a lui 
Giordano Bruno, Ioanei d'Arc etc. S-au adăugat fastul, aurul 
şi purpura - extroverţia care se potriveau cu moştenitul spirit 
imperial.

În schimb, Germanii, neam introvert şi individualist, care 
a creat cea mai profundă filozofie modernă, precum şi cea 
mai elevată muzică, s-a desprins de centralismul   papal  
redând    omului demnitatea spirituală de a se apropia direct 
de Dumnezeu şi nu prin intermediu clerical şi a unor 
formalităţi ritualice. Să nu uităm că muzica religioasă de cea 
mai sublimă inspiraţie o datorăm germanilor : Bach, 
Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert etc. Iar 
muzica este experienţa umană cea mai lăuntrică.

Sfinţii Părinţi - precum Vasile cel Mare, Atanasie, Ioan 
Teologul, Ioan Gură-de-Aur ş.a., - pe gândirea antică. 
Adevărata pietate creştină se poate afla în bisericile greceşti, 
unde vechea muzică bizantină păstrează extraordinara ei 
putere transfiguratoare. 

Liturghia ortodoxă este - atât în structurile şi modulaţiile 
melodice, cât şi prin cuvintele care au o mare încărcătură 
filozofică, un  inductor al pietăţii, al emoţiei religioase în 
forma ei cea mai autentică, mai plină de fior sacru şi 
interiorizare mistică. O expresie precum cea din Vinerea 
Mare: "Cu moartea pre moarte călcând", exprimă esenţa 
metafizică a jertfei lui Iisus şi a oricărei jertfe spirituale : şi 
anume, a ucide  moartea prin moartea sacrificială pentru a ajunge 
la renaşterea nemuritoare; aceasta este o idee care străbate 
întreaga istorie a unor mari mituri - Osiris-Isis, Zamolxis, 
Orfeu, Dionysos, - balada Mioriţei, legenda Meşterului 
Manole - şi care revine ca un  leitmotiv la diverşi gânditori, 
rezumată în aforismul eminescian: "În pieire şi renaştere este 
eternitatea". (va urma)

încrederea în existenţa unei justiţii divine;
- contradicţiile flagrante ale dogmelor, ale miturilor 

religioase sunt dificil de acceptat de raţiunea omenească; 
incredulitatea s-a accentuat şi a ajuns la paroxism în lumea 
modernă şi contemporană prin încrederea crescândă a 
omului în capacitatea sa de a domina şi exploata natura ; 
spiritul ştiinţific, - progresele uimitoare ale tehnicii 
discreditează spiritul teologic; omul crede că poate domina 
totul şi poate face totul ;

- "politizarea bisericii", implicarea religiei în viaţa laică, 
sociopolitică, este considerat de Henri de La Bastide, o cază 
principală  gravă de decădere a religiilor ;

- un alt factor deosebit de eroziv pentru încrederea în 
religie constă în faptul că moralitatea corpului sacerdotal este  
nu rareori discordantă cu vocaţia preotului de a acţiona în 
conştiinţa că el este ambasadorul lui Dumnezeu pe pământ.

În jurul lui Dumnezeu gravitează istoria spirituală a 
omului, fie că-l adoră, fie că-l neagă, fie că-l iubeşte, fie că-l 
blestemă, fie că-l invocă, fie că-l acuză, fie că vrea să se 
confunde cu El, fie că îl revoltă absenţa Sa (Jean-Marie 
Domenach – Enquete sur les idées contemporaines, Éd. du Seuil, 
1981). Omul nu poate trăi decât dacă îşi poate întemeia 
fiinţarea pe altcineva decât pe el însuşi, pe care să-l venereze, 
dar mai ales pe divinitate. Omul are nevoie de un TU  în care 
să-şi investească simţirea, gândirea, viaţa şi de la care 
aşteaptă să-i justifice existenţa, să-i dea certitudine. Fără 
iubirea unui Tu existăm, dar nu trăim; iar supremul TU a fost 
de întotdeauna Dumnezeu. Dezastrul social şi spiritual al 
epocii actuale pleacă de la afirmaţia lui Karl Marx: “Religia 
este opiu pentru popor”. 

Astfel a urmat actul cel mai tragic din istoria omului: 
proclamarea morţii lui Dumnezeu. Or, secularizarea Cerului a 
avut drept urmare criza de sacru, aceasta fiind cauza primă 
de la care pleacă drama spirituală a omului actual. Nietzsche 
a prevăzut acest dezastru: "Dumnezeu a murit în conştiinţa 
oamenilor din Europa. Trebuie să ne aşteptăm la o lungă suită de 
demolări, distrugeri, ruine şi bulversări”. În adevăr, care au fost 
consecinţele crizei religioase, a “morţii” lui Dumnezeu ?

- pierderea controlului moral; Dostoievski afirma: "dacă 
Dumnezeu nu există, totul este permis”; de aici, pe de o parte, 
violenţa care a existat de întotdeauna, dar care acum s-a 
extins la nivel planetar, căpătând forme tot mai crude, mai 
sadice ; până şi ateistul Voltaire recunoştea necesitatea 
controlului divin, afirmând: “Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar 
trebui să-l inventăm”:

- pierderea sentimentului sacralităţii: nimic sfânt, - 
prietenie, dragoste, relaţii intrafamiliale; totul poate fi 
profanat, poate fi întinat; pierderea năzuinţei de elevaţie, cu 
idolatrizarea teluricului, invazia josnicului ;

- înceţoşarea noţiunilor de suflet, de spirit, a unor simţiri 
şi gânduri superioare; lipsa oricărui catarg, rătăcirea 
buimacă, confuză într-un univers pustiu în care omul nu se 
mai recunoaşte ca om decât în trăirea unor satisfacţii 
despiritualizate şi efemere; într-un cuvânt, degradarea 
multiplă a omului, desumanizarea, mersul retrograd către 
hominizare ;

- demolarea religiei a eliberat instinctualul, tot ce are 
omul mai necontrolat, mai obscur, mai abject. Căci repetăm, 
religia a asigurat echilibrul interior şi cel exterior, social al 
oamenilor.

Doi gânditori au influenţat decisiv pe plan mortal epoca 
noastră: Karl Marx şi Siegmund Freud. "Două molime" - 
marxismul şi psihanaliza - au făcut ravagii în spiritualitatea 
contemporană", afirmă Jean-Marie Domenach. Ambii au 
contribuit esenţial la faptul că s-a ajuns actualmente ca atât în 
viaţă, cât şi în romane, filme să domine setea de violenţă sub 
forma crimei sau a erotismului aberant.

Marxismul a dat naştere la state ale marasmului 
intelectual şi moral datorită actelor coercitive anticultură; 
state ale mizeriei şi disperării zilnice prin ineficienţa 
economică ; state ale imperialismului militar criminal. 

La rândul ei, psihanaliza, care a vrut să fie o terapie a 
nevrozelor, a devenit o maladie creată artificial de către 
medici. Bazată pe câteva noţiuni elementare, primitive: 
libido, refulare, defulare, narcisism, pansexualism, teoria 
autoerotismului la copil, stadiul suptului, - teoria freudiană 
consideră că toată lumea este bolnavă sexual: "Este grea 
sarcina să ai drept pacient întreg genul uman”, se plângea 
părintele psihanalizei. El a ajuns până la aberaţia  de a 
considera că Leonardo da Vinci suferea de aşa zisul 
“complex Oedip”, astfel că a creat galeria de cea mai pură 
elevaţie a madonelor şi îngerilor săi, ca expresie a defulării 
iubirii incestuoase faţă de mama sa...

Freudismul a contribuit decisiv la demitizarea şi 
depoetizarea dragostei, la transformarea ei într-un consum 
hedonist imediat şi rutinier, pur fiziologic. Succesul 
fulgerător al teoriilor lui Freud se datoreşte pe de o parte, 
eliberării zonei psihice celei mai de jos, instinctualul, iar pe 
de altă parte, caracterului de mister indus de ideea de 
inconştient, acesta acţionând subversiv, incontrolabil; este 
“mafiotul lăuntric”, inatacabil al fiecărui om în parte. 

Laxitatea etică promovată şi propulsată de freudism a 
dus la apariţia unor fenomene sociale aberante, afirmă 
Domenach, şi anume,  “s-a ajuns ca părinţilor să le fie ruşine 
de autoritatea lor şi fetelor de virginitatea lor”, apărând  
expresii precum “handicap himenal”. André Malraux 
afirma:"O mică grămăjoară de secrete rău mirositoare au devenit 
centru dinamic al individului şi al universului”. "O filozofie 
ruşinoasă şi neruşinată care-şi bate joc de filozofie”,  adaugă 
Domenach, dar de o insolenţă mergând până la a se erija în 
supremă filozofie.

I. Religia şi morala

Spiritualitatea europeană a funcţionat până în pragul 
secolului trecut pe sistemul de valori întemeiat de cultura 
vechilor greci,  sistem care era bazat pe ideea că lumea este 
un tot organic armonios şi că omul posedă o facultate prin 
care poate cunoaşte, înţelege şi guverna lumea: raţiunea. 
Sistemul axiologic elen punea în centrul universului măsura 
umană. “Omul este măsura tuturor lucrurilor”, afirma 
Protagoras, şi anume, omul văzut în idealitatea sa, care 
însemnează modelarea vieţii sufleteşti şi spirituale în jurul 
conceptelor de Adevăr, Bine, Frumos. În mod miraculos, 40.000 
de atenieni au creat instrumentarul de gândire şi principiile 
morale pe care le folosim noi astăzi. S-a spus că în cazul când 
grecii nu ar fi existat, noi ne-am afla în urmă cu două mii de 
ani. 

Spiritualitatea Eladei a imaginat toate genurile literare: 
poezia epică, poezia lirică, tragedia, comedia, fabula. 
Sculptura greacă şi Iliada au rămas modele neîntrecute şi 
până astăzi.  Iar viziunea despre lume, viaţă şi om a 
gânditorilor  greci, concentrată în Dialogurile lui Platon, vor 
predomina întreaga cugetare europeană ulterioară, ceea ce l-
a făcut pe Alfred Whitehead să afirme că sistemele filozofice 
de  peste două milenii încoace nu sunt decât note de subsol 
la opera platoniciană.

Dar la interferenţa veacurilor XIX şi XX apar profeţii ale 
apusului, urmate de artizani negatori ai  acestui sistem 
valoric.  Pe  una  din  gravurile  sale, intitulate  Capricii, 
Francisco   Goya   scria : “Somnul raţiunii naşte monştri.” 
Astfel, după ce Hegel afirmase că arta va muri fiindcă a 
devenit inutilă, Nietzsche constata că Dumnezeu a murit 
(“Gott ist tot”) şi că trebuie să depăşim noţiunile perimate de 
bine şi rău. Eminescu, de asemenea, în Memento mori 
profetiza declinul sentimentului religios şi al marilor sisteme 
filozofice: “E apus de zeitate ş'asfinţire de idei”. Baudelaire, apoi 
Rilke,  alături de mulţi alţii, atrag atenţia asupra viitoarei 
ucideri a spiritului de către maşinism. 

Dar una din cele mai sugestive şi adecvate caracterizări 
ale lumii ce se năştea a dat-o Eminescu: "Frenezie şi dezgust, 
dezgust şi frenezie, iată schimbările perpetui din sufletul modern”. 
În numele unei voinţe de radicală reînnoire a viziunii şi a 
stilului de comportare ale omului, a urmat o înverşunată şi 
perseverentă demolare - o “veritabilă Hiroşimă” a tuturor 
valorilor tradiţionale. Iar pentru tot acest cataclism spiritual, 
politic, moral, Eminescu a imaginat un cuvânt  sever – 
pornocraţie, care revine în trei rânduri în scrierile sale politice.

*
Dumnezeu, religia, transcendentul au luat naştere odată 

cu omul. Care au fost mobilurile acestei naşteri şi care au fost 
aporturile sale în plan individual şi social ?

Fiind o alcătuire materială - mărginită, trecătoare şi 
imperfectă, în conceptul de divinitate, omul şi-a învestit  
complementarităţile care îi lipseau, şi anume, imaginând  o 
fiinţă spirituală, nemărginită, eternă şi  perfectă. Ideea de 
Dumnezeu a luat astfel naştere în mod firesc din necesitatea 
valorizării cosmice a fiinţei omeneşti prin intermediul unui 
Principiu Suprem de model absolut, care ne veghează şi 
fructifică la modul ideal viaţa, destinul, actele de fiecare zi; 
era necesitatea eliberării de materialitate, de carnalul menit 
putreziciunii, pentru a ne purifica într-o spiritualitate 
incoruptibilă ; era necesitatea înălţării printr-un  model şi 
control moral superior; necesitatea depăşirii existenţei 
pământeşti printr-o neoexistenţă superioară; necesitatea unei 
lumi a dreptăţii, unde răul inerent lumii de jos să fie înlocuit 
cu armonie; era de asemenea nevoia de mister şi de revelaţie, 
de mântuire ; în fine, era nevoia de adorare, aşa cum afirma 
Johann Sebastian Bach.

Religia a întemeiat primul sistem de valori - bine, frumos, 
sublim, dreptate - şi astfel, a fost energia cea mai puternică în 
impulsionarea creării operelor de artă. Cele mai 
impresionante dintre acestea, de la piramidele şi templele 
egiptene, la Requiemul lui Mozart şi Missa solemnis 
beethoveniană, s-au făcut sub imboldul sentimentului 
religios.

În rezumat,  divinităţii i s-a conferit rolul de purificator 
spiritual prin aspiraţia către un model suprem al tuturor valorilor; 
un centru de atracţie şi impuls către idealitatea onto-axiologică 
ultimă.

Pe de altă parte, religia a jucat rol de liant,- asigură 
coeziunea şi controlul  moral al unui grup social, al statului. 
Exemplu de excepţie - religia vechiului Egipt; consecinţa 
coeziunii sociale de origine religioasă a fost longevitatea 
excepţională - cinci mi de ani, a civilizaţiei egiptene - şi 
calitatea de asemeni excepţională, neîntrecută, a creaţiilor în 
arhitectură şi sculptură.

Totuşi, religiile nu au avut viaţă veşnică. Nenumăraţi zei 
au murit rând pe rând, înlocuiţi de alţii. Nietzsche afirma: 
"Nu există mai mare duşmănie pe pământ decât duşmănia dintre 
zei”. Care sunt cauzele decăderii religiilor?

- de întotdeauna : deziluzia unei Fiinţe supreme care să 
facă dreptate în lume şi să promoveze Binele; în lume 
domneşte răul, nedreptatea, iar binele este învins ; ceea ce 
este foarte grav : religia a fost nu rare ori un pericol vital 
pentru om : dovadă războaiele religioase, crimele făcute în 
numele lui Dumnezeu ; toate acestea au zdruncinat profund 

Destinul valorilor în lumea 
contemporană

George POPA

eseu
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privitor ca la teatru

Poate că nu e uşor, ca om de teatru, să vorbeşti 
despre scenă şi ceea ce reprezintă ea pentru tine, dar 
când te exprimi despre aceste lucruri deschis, arătându-ţi 
fără temeri toate simţămintele, nu se poate ca acela care 
ascultă să nu fie în acord şi să nu vibreze deopotrivă. 
Întorcându-se cumva retrospectiv cu faţa spre teatrul pe 
care-l îndrăgeşte atât, regizorul Mihai Mălaimare îl 
defineşte şi se recunoaşte în el prin cuvinte emoţionante: 
„Praful scenei nu are asemănare, este cel mai perfid drog 
cu putinţă, pentru că dă dependenţă şi asigură una dintre 
cele mai strălucitoare morţi posibile”, spune acela care a 
părăsit pentru o clipă locul dintre reflectoare pentru a-şi 
aşterne gândurile pe hârtie, devenind autorul cărţii Şansa 
(Editura Polirom, Iaşi, 2006). Cred că întotdeauna am 
văzut în oamenii dăruiţi crezului şi profesiei lor, în acei 
oameni care au luptat până la capăt şi au făcut chiar 
compromis pentru a duce la îndeplinire un vis frumos, 
un vis cu numele de Teatru, chipul lui Molière. Figura 
aceluia care petrecea ore în şir lecturând trupei textele 
sale, convingând pe fiecare că drumul anevoios este şi 
drumul bun pe care trebuie să-l urmeze, imaginea 
aceluia care a înţeles cum să te impui într-o lume veche, 
într-o lume cu tradiţii, care a înţeles ce înseamnă 
promovarea programului tău, vânzarea unui spectacol, 
ce înseamnă să ai puţin şi-apoi să ai tot, fără să te pierzi 
pe tine şi pe ai tăi, este replica imaginară pe care i-am 
atribuit-o, uneori poate inconştient, şi diretorului de la 
Teatrul Masca.

Aceea care se năştea pe 24 mai 1990, printr-un act 
semnat de Andrei Pleşu, pe atunci Ministru al Culturii, 
se dorea a fi o companie teatrală de alternativă, poate 
chiar de nişă, o companie de teatru comunitar, non-
verbal, în care importanţa cea mai mare este acordată 
actorului, exerciţiului său fizic, expresivităţii corporale. 
De la acel act de naştere, în ani, neobositul „Molière” 
bucureştean şi trupa sa, mereu supusă transformărilor, 
au căutat un spaţiu în care să joace, au trebuit să înfrunte 
aspectele materiale, vociferând sau lucrând asiduu, în 
tăcere, şi au reuşit să-şi construiască un nume care azi nu 
mai are nevoie de vaste introduceri sau de un istoric 
atunci când sunt prezentaţi în rubricile teatrale. Azi, cu 
siguranţă, cunoscătorii scenei ştiu foarte bine parcursul 
celor douăzeci şi doi de ani ai lor de existenţă, iar acelora 
care nu frecventează lumea teatrului prea des e imposibil 
să nu le spună nimic numele „Masca”. Ceea ce în anii '90 
era o mişcare curajoasă, ca să nu spun că părea un în 
ochii unora o nebunie, în 2012 ar putea trece drept 
tradiţie – tradiţia teatrului de gest. Strada românească a 
început să se obişnuiască a deveni pe neaşteptate public 
la un spectacol de teatru montat chiar în mijlocul ei, iar 
actorii care joacă în acest mediu nu mai sunt 
desconsideraţi precum odinioară, ci au atuul aplauzelor 
sincere. Iar dacă în prezent lucrurile stau aşa, e pentru că 
şi numele lui Mihai Mălaimare a contribuit în multiple 
feluri la a deschide breşa, la e educa această masă 

eterogenă a publicului.
Ieşenii nu au avut ocazia să-i vadă pe cei de la Teatrul 

Masca prea des, dar proiectul omagial al Anului „I. L. 
Caragiale” le-a favorizat ocazia. Aşa că pe Esplanada 
Păcurari, chiar în ziua când s-au împlinit o sută de ani de 
la moartea lui Nenea Iancu, au coborât aici personajele 
Scrisorii pierdute într-o reprezentaţie de excepţie. Ni s-a 
prilejuit, sub forma unui experiment, conjuncţia mai 
multor direcţii: Caragiale – statui vivante – teatru 
comuitar. În felul acesta, se face un pas pe o platformă 
alunecoasă, căci ar fi foarte uşor, datorită acestei formule 
ce pune alături trei termeni din arii teatrale diferite, să se 
comită o eroare, iar rezultatul final să fie o reprezentaţie 
sortită eşecului. Dar echipa se descurcă de minune, 
păstrând, chiar şi în condiţiile non verbalului, echilibrul 
perfect pe rampa înclinată a ineditului. 

Publicul a văzut un Caragiale altfel decât pe scena à 
l'italienne, dar care păstrează foarte bine linia dreaptă a 
stilului clasic. Regizorul preia textul şi construieşte un 
scenariu, unul din care momentele importante ale 
acţiunii reies cu vizibilitate. Deviind puţin de la subiect, 
voi spune că, probabil, cu asemenea spectacole s-ar putea 
vorbi şi despre mai marea uşurinţă prin care opera lui I. 
L. Caragiale ar putea fi exportată, de vreme ce problema 
intraductibilităţii ar fi de la început eliminată, problemă 
care împiedică de multe ori tentativele abordărilor din 
afara graniţelor ţării. Ca şi O noapte furtuoasă de la 
Bucureşti, prima încercare a lui Mălaimare de a 
transpune personajele lui Nenea Iancu în teatrul de gest 
şi în tehnica statuilor vivante, O scrisoare pierdută 
îndeplineşte condiţiile fundamentale: decorul e însăşi 
piaţa publică (scuarul sau esplanada); mica estradă 
plasată în mijlocul audienţei permite vizualizarea 
actorilor din mai multe direcţii, aşa încât nu există „o 
faţă” şi „un spate” ale spectacolului, ci totul e la vedere; 
iar actorul are un rol suplimentar, acela de a ţine cont şi 
de a reacţiona bine la neprevăzut. În costume de epocă 
alb-crem şi grimaţi, interpreţii stăpânesc până la ultimul 
detaliu mişcările sacadate ale statuilor care amintesc de 
mişcările marionetelor. Revăd pentru câteva minute, în 
paralel cu desfăşurarea spectacolului, textele lui Kleist, 
Craig, Kantor, iar jocurile regizorale mă ajută în acest 
sens. Toposul lumii mânuite pe fire e redat într-o scenă 
scurtă, în care Cetăţeanul turmentat (Eugen Fetescu) este 
susţinut, când e la un pas de a se prăbuşi din pricina 
ameţelii bahice, de un personaj introdus de regizor, 
Fotograful (Aurel Sorin Sandu) – replică îndepărtată a 
fotografului din Titanic vals. Cum toate personajele se află 
pe scenă, „statuile” mişcându-se sau încremenind în 
funcţie de episodul în care sunt sau nu implicate, 
coregrafia de grup e atent studiată, armonia şi ritmul 
fiind urmărite ca principiile esenţiale. Pare că înaintea 
ochilor uimiţi ai o sculptură imensă, al cărei dinamism 
are exactitatea mecanismelor fine. Lumea pe sfori se 
regăseşte şi în prezenţa personajului inventat, Fotograful, 
care îndeplineşte un rol multiplu, având momente când 
parcă dirijează eroii, impunându-le intrările, implicându-
se de la distanţă în acţiune – un comentator hazliu, cu 
alura lui Caragiale însuşi... sau poate a lui Mitică. Şi în O 
noapte furtunoasă există un Fotograf şi mai mulţi 
„comentatori”, acroşeurile de tip Brecht fiind mai 
evidente în această montare. Interesant este cum 
dansatoarele de la Union coboară de pe scenă pe scaune, 
îndeplinind dubla calitate de actori şi spectatori. Cele trei 
personaje, ca şi Fotograful, de altfel, se transformă în 
privitorii aflaţi la graniţa dintre întâmplările din preajma 
şi din interiorul casei lui Jupân Dumitrache, şi spectatorii 
reali; ei privesc în faţă, se întorc către oamenii aşezaţi 
dincolo de cordonul despărţitor, rup şi refac convenţia 

Ioana PETCU

teatrală. 
În trecerea de la textul Scrisorii pierdute la practică, 

Mihai Mălaimare minimalizează cursul evenimentelor, 
rezolvă situaţii extrascenice, include personaje absente, 
explicând sau soluţionând unele „goluri” din piesă. 
Dintre obiectele scenice interesează doar cele cu cea mai 
mare putere simbolică: năbădăioasa scrisoare (de fapt, o 
scrisorică, parcă inocentă prin dimensiunile ei), clopoţelul 
de care Trahanache face abuz în timpul şedinţei dintre 
partide şi aparatul de fotografiat – acela care 
imortalizează clipa cea iute trecătoare. Deasupra tuturor 
e muzica – o coloană sonoră compusă de Răzvan 
Diaconu ce aminteşte de melodioarele vesele cântate de 
pianinele mecanice sau de fundalul comediilor de film 
mut. Muzica depăşeşte pragul funcţiei pur ilustrative şi 
dă senzaţia, mai ales pe final, că se transformă în 
personaj de sine stătător dând viaţă „statuilor” invitate 
prin ea la dans. Odată cu scena care învie, spectatorii se 
ridică de la locurile lor, se apropie de actori, dau mâna cu 
ei şi îi aplaudă. Pentru că aceasta este şi finalitatea 
teatrului comunitar: bucuria actului artistic e împărtăşită 
de toţi. Distribuţia prezentă la Iaşi merită felicitări 
sincere: George Pupăză (Ştefan Tipătescu), Sebastian 
Ghiţă (Zaharia Trahanache), Iulia Dumitru (Zoe 
Trahanache), Mădălin Mladinovici (Farfuridi), Alexandru 
Floroiu (Brânzovenescu), George Ivu (Ionescu), Bogdan 
Angelescu (Popescu), Mihai Hurduc (Pristanda), Eugen 
Fetescu (Cetăţeanul turmentat), Antonio Mincă (Agamiţă 
Dandanache), Andrei Drăgulescu (Popa Pripici), Răzvan 
Teodorescu (Caţavencu) şi Aurel Sorin Sandu 
(Fotograful). Ce a reuşit Teatrul Masca prin spectacolele 
O noapte furtunoasă şi O scrisoare pierdută e meritoriu, e o 
alternativă nu doar din perspectiva exprimării teatrale, 

dar e şi o alternativă la spectacolele făcute parcă 
împotriva lui Caragiale, la tuşele triviale, brutale atât de 
întâlnite în ultima perioadă pretutindeni în regia 
românească şi aşa de evidente în anul festiv 2012. Se pot 
realiza, aşadar, şi „Caragiali intacţi”, iar reţete actuale 
pentru rezolvarea lui atmosfere à la Belle Époque lipsite de 
alterări există, după cum s-a văzut.

O provocare adevărată cred că ar fi pentru acest gen 
de mizanscenă textul Conul Leonida faţă cu Reacţiunea, text 
aparent mai static faţă de celelalte trei comedii şi cu un 
subtil malentendu de final. Adevărul este că ar fi de bun 
augur realizarea unei integrale I. L. Caragiale sub 
semnătura Teatrului Masca, cu atât mai mult cu cât ideea 
aceasta a tot fost discutată de specialişti, născând destule 
dileme. S-ar contura un muzeu experimental al figurilor 
grimate unde atât de cunoscuţii Trahanache, Coana Veta, 
Ziţa, Zoe, Nae Girimea ori Ipingescu ar aminti că teatrul 
poate fi şi în secolul XXI un cadru al coexistenţei lui ieri 
cu astăzi, al adevărului cu iluzia.

Declaraţiile simple făcute teatrului sunt şi cele mai 
impresionante. „Am iubit şi iubesc teatrul ca pe viaţa-
mi” e o afirmaţie pe care am desprins-o dintr-o carte 
semnată de Mihai Mălaimare şi de Anca Dana Florea (La 
început a fost gestul, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2010) 
pe care am credinţa că au spus-o cândva marii creatori ai 
acestei arte. Unii nu doar îşi declară dragostea, ci o şi 
arată. Aşa sunt cei de la Masca... aşa a fost, odată, şi 
Molière.

Iulie 2012

Experiment „Caragiale” 
la Teatrul Masca



un stil românesc. În 1915, A.C. Cuza examina aspectul 
legat de  Naţionalitatea în artă. La începutul celui de al 
doilea deceniu al veacului, Francisc Şirato analiza 
orientarea  Spre o artă românească. În 1925, M. Simionescu 
- Râmniceanu revenea asupra acestor probleme cu 
studiul Caracterele naţionale ale artei româneşti, iar mai 
târziu, G. M. Cantacuzino medita asupra problemelor de 
Tradiţionalism şi modernism. C-tin Rădulescu-Motru 
revenea pe plan publicistic cu studiul Românismul – 
catehismul unei noi spiritualităţi. De altfel, numeroşi 
istorici, esteticieni, artişti şi critici au studiat şi au 
disputat aceste probleme specifice din evoluţia culturii 
româneşti din perioada interbelică. Autonomism şi spirit 
universal, tradiţionalism şi modernitate, în aceşti termeni a 
fost definită cea mai aprigă ceartă culturală din epocă, o 
dispută plină de consecinţe benefice pe tărâm literar, 
filosofic, sociologic, cultural pentru viaţa spirituală 
românească.

Astfel, pornind din deceniile de la răspântia dintre 
veacuri, în spaţiul cultural românesc au avut loc 
transformări complexe; societatea românească a cunoscut 
un proces de autodefinire culturală, înregistrând creaţii 
semnificative. În cadrul acestui proces de autodefinire 
nuanţările militantismului pentru unitate şi specific 
naţional s-au concretizat în diferite forme 
instituţionalizate – în cadrul unui proces de raţionalizare 
a culturii – şi în paralel cu afirmarea unei noi elite care-şi 
va dezvolta programul în timp, şi mai ales în perioada 
interbelică. Peisajul culturii româneşti de la începutul 
secolului nostru este deosebit de complex şi nu poate fi 
definit ca o integrare categorică într-un curent sau 
mişcare artistică europeană. Ambianţa cultural-artistică 
românească trebuie înţeleasă în primul rând ca o 
atitudine specifică, autentică pe care artiştii români o 
luau în contactul cu aceste idei şi curente artistice 
moderne şi moderniste.

Mai mult ca oricând, artele textile, asociate 
decorativului, se implică în viaţa cotidiană. Lucrările de 
mari dimensiuni, destinate spaţiilor publice, au rămas de 
domeniul trecutului. Temele abordate sunt, şi ele, 
reevaluate, astfel că apar surse de inspiraţie preluate din 
realitate sau cu o trimitere spre abstract, în deplin 
consens cu ceea ce se petrece, de altfel, şi în celelalte 
paliere ale artelor vizuale. Acesta este contextul în care 
tinerii artişti îşi exersează potenţialul, cum este cazul 
Mădălinei Berzentu – Vieriu, absolventă de Arte textile, 
cu o prezenţă remarcabilă pe simeze. O expoziţie 
personală foarte bine primită de public în 2011, 
participarea la expoziţia ,,5 ipostaze textile”, de la 
Muzeul de Artă vizuală din Galaţi (2012), precum şi o 
expoziţie deschisă la Galeriile de Artă ale Hotelului 
,,Traian” (mai 2012) demonstrează, dincolo de 
efervescenţa creatoare specifică vârstei, o maturitate în 
exprimarea plastică precum şi ceea ce se denumeşte 
printre artişti prin ,, a avea ceva de spus”.

Lucrările sale de mici dimensiuni, prezentate cu o 
ramă convenţională, sparg însă tiparele la o privire mai 
atentă. Sunt, putem spune, ,,peisaje sufleteşti” cu o 
puternică texturare, compuse din curbe şi contracurbe ale 
unor dealuri imaginare, realizate din materialele textile 
cele mai diferite, dar legate între ele prin cusături ritmice 
cu aţă colorată, structurată în zig – zag- uri de diferite 
dimensiuni. Munţi, văi, dealuri, toate din material textil, 
mătase, catifea, bumbac, sunt organizate în peisaje 
imaginare cu o cromatică bine temperată, la limita dintre 
simbol sugerat şi realitate interpretată. Efectele de volum 
sunt discrete, dar există; la fel, contrastele cromatice şi 
accentele vii sunt într-o benefică juxtapunere cu negrul 
profund, ce readuce, parcă, acea conotaţie meditativă, 
inerent necesară oricărui demers artistic. Peisajele 
colinare sunt, evident, doar un pretext pentru jocul 
texturilor, al volumelor molatice, al grafismelor delicate 
rezultate din intersectarea diafană a aţelor – atmosfera 
creată pare ireală, în contrast cu materialitatea foarte 
consistentă a transpunerii. Tocmai aceste particularităţi 
constituie premisele unei amprente personale prin care 
un tânăr artist, precum Mădălina Vieriu, va fi uşor de 
identificat într-un context artistic.

Prezentate în aparenţă ca nişte peisaje clasice, colajele 
sale surprind, la o privire mai atentă, prin implicarea 
textilului în formule expresive inedite, ce îmbină relieful, 
juxtapunerea şi broderia. Este exact ce presupune orice 
demers artistic contemporan, acel amestec inefabil 
constituit din viziunea personală şi abordările 
neaşteptate ce dau originalitate creaţiei finale, Mădălina 
Vieru fiind, fără îndoială, mai mult decât o tânără 
speranţă în domeniu.
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ut pictura poesis

Începând de la constituirea statului naţional modern, 
din anul 1859 şi până în deceniul al treilea al secolului al 
XX-lea au avut loc prefaceri fundamentale care au marcat 
transformarea şi modernizarea întregii societăţi 
româneşti, accelerând tranziţia spre modelul statului 
european. De asemenea, după dobândirea independenţei 
statale, începând cu anul 1878, s-au înfăptuit reforme în 
domeniul  învăţământului şi al culturii; au fost înfiinţate 
şcoli, învăţământul general a devenit obligatoriu, au fost 
înfiinţate biblioteci, muzee, s-au constituit societăţi 
artistice şi literare, editurile şi presa au luat un puternic 
avânt cultural, profilându-se astfel, ca fundamentale 
componente ale unui organism economic şi socio-cultural 
naţional modern.

Invocând aceste transformări şi momentele istorice, în 
preajma evenimentelor ori la mult timp distanţă de 
acestea, istoricii străini conştientizau şi apreciau faptul că 
..., România, deja puternică în Orient, a început să conteze 
între statele europene, sau că românii au dat dovadă de 
îndrăzneală, răbdare şi coordonare înţeleaptă. […] tânărul stat 
şi-a demonstrat în mod convingător atât spiritul independent, 
cât şi abilitatea politică de a trage foloase de pe urma 
deosebirilor de vederi şi rivalitatea dintre puteri. Aşadar, 
cultura, ştiinţa şi învăţământul românesc au intrat în 
contact direct cu mişcarea culturală europeană, iar prin 
acest demers se înscrie în circuitul valorilor universale cu 
un ritm dinamic şi un caracter complex, depăşind cadrul 
în care a fost circumscrisă, desfăşurându-se în forme de 
expresie originale, care reliefează mai limpede profilul şi 
potenţialul naţiunii.

În ceea ce priveşte 
domeniul creaţiei vizuale, 
perioada cuprinsă între 
începutul secolului şi prima 
conflagraţie mondială 
marchează o intensă 
activitate artistico-plastică pe 
întreg teritoriu României. 
Drept dovadă, putem 
exemplifica cu indignarea, 
mai mult la modul metaforic, 
de aglomeraţia exponatelor 
de la Salonul Oficial din 
1911, a lui Tudor Arghezi 
care afirma: zeci de tablouri, sute de tablouri amestecate, un 
ghiveci, un magazin. De asemenea, expoziţiile personale 
erau deosebit de variate, mulţi dintre artişti s-au implicat 
pe plan social cu arta lor şi au luat atitudine împotriva 
unor nedreptăţi şi abuzuri ori au criticat anumite aspecte 
politice. Astfel, a fost cazul acelor maeştrii începând cu 
Ştefan Luchian, Octav Băncilă, J.Al. Steriadi în pictură şi 
în acelaşi sens la Iosif Iser  cu expoziţii de caricaturi şi 
mulţi alţii.

Ştefan Luchian,  acest mare revelator al sufletului 
românesc – cum l-a definit istoricul de artă francez H. 
Focillon - s-a dovedit, în creaţia picturală, un spirit 
independent, refractar oricărui canon, dar receptiv la 
necesităţile culturale, problemele sociale şi la suferinţele 
semenilor. Concepţia umanistă şi spiritul său protestatar 
sunt remarcabile în lucrări inspirate din aspectele vieţii 
de zi cu zi precum Meşter lăcătuş, un adevărat studiu de 
portret compoziţional în care demonstrează o reală 
capacitate de a pătrunde în esenţa lucrurilor, în starea de 
spirit a personajului; la fel sunt şi lucrările  După muncă 
spre casă, Lăutul, Moş Nicolae cobzaru, Copii la şcoală  ş.a. 
Dar, o altă lucrare, cea mai importantă din punct de 
vedere al semnificaţiilor socio-politice, este La împărţitul 
porumbului care a fost prezentă pe simezele salonului 
Tinerimii artistice din anul 1906. Tabloul reprezintă un 
punct de referinţă pentru istoria picturii româneşti, aşa 
cum subliniau exegeţii din domeniu. La împărţitul 
porumbului  înscrie o dată importantă în istoria picturii 
româneşti pentru că este cea dintâi compoziţie socială 
unde mulţimea, însufleţită de aceeaşi voinţă, de aceleaşi 
gânduri, alcătuind o unitate închegată şi impunătoare, e 
înfăţişată ca erou principal, într-o viziune sumbră, 
dramatică, specifică concepţiei artei moderne, din 
ambianţa culturală europeană, angajată în problematica 
socială.

De altfel, chiar artistul conştientiza la vremea 
respectivă apartenenţa generală la particularităţile 
stilistice – general valabile – la care au aderat artiştii 
moderni: Oricum pictura noastră nu se prea deosebeşte de cea 
străină, şi eu cred că e aproape fatal să fie aşa. Graiul picturii e 
o limbă universală; doar felul concepţiei şi culoarea locală ce ne 
mai deosebeşte puţin – dar prea puţin.  De asemenea, 

activitatea sa din cadrul grupărilor şi societăţilor artistice, 
şi îndeosebi la Ileana, vădesc un interes deosebit, al 
artistului, pentru o artă care să valorifice tradiţiile şi 
experienţele artei naţionale. Edificator în acest sens este 
grafica pe care a executat-o pentru revista Ileana: coperta 
primului număr, ilustraţiile, schiţele şi desenele sale 
dovedesc o atentă preocupare pentru interpretarea 
elementelor tradiţionale într-o viziune nouă, 
contemporană. Astfel, referindu-se la concepţia artistică 
modernă şi autentică a pictorului, criticul francez J. 
Lassaigne, în monografia publicată în 1947, sublinia 
sensul şi semnificaţia acesteia: Opera lui Luchian apare 
astfel ca prelungirea, transpunerea în domeniul artei propriu-
zise a minunilor unei arte populare încă vii, iubitoare de 
suprafeţe şi îndemânatică în a decora covoare, broderii, olării, 
mobile, cu culori magice care reînnoiesc natura. Despre 
specificul naţional în creaţia picturală a lui Ştefan 
Luchian, acelaşi critic preciza: Luchian a ştiut să rămână în 
întregime român, adoptând stilul cel mai universal […] opera 
lui Luchian apare ca o prelungire, ca o transpunere în 
domeniul artei, a unei arte populare încă vii.

În ceea ce priveşte universalitatea operei lui Ştefan 
Luchian, un aspect interesant este cel legat de perioada 
când a luat contactul cu viaţa artistică occidentală. Astfel, 
consemnând interesul tânărului artist pentru noile 
orientări şi tendinţe artistice, exegetul său Theodor 
Enescu, analizând anii de formaţie ai pictorului, 
menţionează că a călătorit la Viena, unde l-au 
impresionat operele lui Klimt, apoi la Munchen, a urmat 
în final Parisul, unde contactul cu Simbolismul şi Art-
nouveau-ul francez a fost determinant. O lucrare 
semnificativă în acest sens, în care deja era conturată 
personalitatea artistului este acuarela Femeie în grădină 
aici viziunea Stilului 1900 este foarte evidentă, în 
viziunea exegetului: o specifică tonalitate de sentiment, 
preferinţa arătată anumitor motive, ca de pildă florile, sau 
compoziţiile cu figuri feminine în ambianţe florale şi chiar 
modul de a compune asemenea tablouri, predilecţia pentru 
liniile sinuoase şi pentru pastel. Tot în ceea ce priveşte larga 
deschiderea a operei lui Ştefan Luchian, istoricul de artă 

Mircea Ţoca remarca: Dreptul 
la universalitate al artei lui 
Luchian derivă nu numai din 
valorile lui intrinseci, ci şi din 
curajul şi demnitatea actului de 
creaţie care l-a generat. Într-o 
epocă postimpresionistă de mari 
căutări, problemele de creaţie ale 
lui Luchian sunt, în fond, 
problemele de creaţie ale lui 
Gauguin, Van Gogh sau 
Cezanne. 

Generaţia de artişti care l-a 
urmat pe Luchian, a păstrat la 
vremea respectivă cât şi în 

timp, un deosebit respect pentru noul drum deschis în 
arta românească, atât în formă cât şi în conţinutul ideatic 
al operei de artă. Astfel, Iosif Iser declara: Luchian era 
singurul om liber către care se puteau îndrepta nădejdile celor 
tineri, singurul artist adevărat, care putea să înnoiască, să 
deschidă larg ferestrele picturii româneşti. Francisc Şirato, 
deosebit de impresionat, afirma: Cu apariţia lui Luchian se 
schimba tot conţinutul artei româneşti. Într-un articol scris 
ceva mai târziu pictorul Ştefan Dimitrescu menţiona: a 
fost cel mai mare colorist al nostru, pânzele lui sunt simple, 
clare şi profund emotive [...] sunt lucide şi proaspete şi te 
mângâie cu seninătatea lor, te încântă cu viziunea lor largă. 
De asemenea, Nicolae Tonitza a remarcat şi apreciat 
caracterul naţional şi modern al creaţiei marelui artist, 
încă din primul deceniu al secolului: Naţionalismul lui 
Ştefan Luchian stă în interpretare; a lui Grigorescu în motiv, 
iar impresia deosebită pe care marele pictor i-a lăsat-o în 
urma unei vizite pe care i-a făcut-o în anul 1913 a 
prezentat-o astfel: Luchian este cea mai puternică şi cea mai 
naţională personalitate artistică a noastră. 

Analizând evoluţia picturii româneşti, în această 
perioadă de la răspântia dintre veacuri, ca o etapă 
distinctă a şcolii româneşti de pictură, istoricul de artă 
Gheorghe Oprescu conchide: A asimilat ceea ce i se 
potrivea, ceea ce era conform firii sale, şi-a creat resurse tehnice 
şi de repertoriu, şi a lăsat de o parte restul. […]..a dobândit o 
experienţă, şi-a format o tradiţie, a ajuns să ofere un mănunchi 
de talente variate şi solide. Ea s-a impus astfel stimei 
cunoscătorilor şi, în domeniul creaţiei artistice, s-a arătat 
demnă de rolul pe care istoria ni-l hărăzise în această parte a 
Europei.

Problema relaţiei naţional – universal în arta şi 
cultura românească, din această etapă modernizatoare, se 
reflectă în diferite studii şi articole edificatoare în acest 
sens încă de la finele secolului al XIX-lea, extinzându-se 
chiar spre un model al specificităţii româneşti în arta 
plastică. Astfel, încă din 1898 societatea Ileana se 
pronunţa pentru generarea unei mişcări artistice 
româneşti moderne. Câţiva ani mai târziu, C-tin 
Rădulescu-Motru publica Cultura română şi 
Politicianismul. În 1908, pictorul şi publicistul Abgar 
Baltazar era preocupat de particularităţi expresive în Spre 
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compoziţii cu personaje puternic transfigurate în care 
fizionomiile stilizate, tratate aproape schematic, reuşesc 
să comunice constant o anumită stare de detaşare a 
personajelor portretizate, ale căror priviri fixează 
contemplatorul. Într-un articol publicat în revista 
România Literară din anul 1974, Amelia Pavel observa, la 
aproape zece ani de la debutul artistului, că „pe Corneliu 
Ionescu îl atrage elementul mineral şi forţa lui. Lucrările sale 
sunt evocări ale durităţii materiei, totuşi poetizată, adusă în 
alte sisteme de ordonare şi ritmare a formelor, decât cele din 
natură. Liniştea hieratică a portretelor de altădată pictate de 
Corneliu Ionescu, îşi găseşte acum o nouă expresie în 
compoziţii de o sobră eleganţă.”   

Inovator curajos al mijloacelor de exprimare plastică, 
al organizărilor compoziţionale complexe, dublat de un 
discurs cromatic deosebit de elaborat şi rafinat, Corneliu 
Ionescu a confirmat pe deplin traseul modern şi original 
al operei sale, desprins definitiv de influenţele marelui 
său maestru, cu ocazia expoziţiei personale organizate la 
Galeriile de Artă „Cupola” din Iaşi, în primăvara anului 
1980, unde, fidel unui program deosebit de original, a 
expus portrete curajos interpretate, peisaje fantastice de 
o cromatică insolită, compoziţii cu personaje puternic 
transfigurate, multe dintre ele purtând un bogat 
conţinut alegoric, trăsături artistice care au anunţat încă 
de atunci evoluţiile ulterioare ale artistului în arta 
transfigurării, până la expresia cea mai rafinată a 
nonfigurativului. Undeva, în cuprinsul tezei sale de 
doctorat intitulată „Diversitatea formelor plastice în pictura 
contemporană” (2005), Corneliu Ionescu şi-a exprimat 
sintetic dar cuprinzător crezul său artistic: „Realitatea în 
artă se săvârşeşte întotdeauna în forma operei şi niciodată fără 
ea; cine nu stăpâneşte forma, eşuează ca artist. Cine nu ştie să 
interpreteze forma, conştient sau inconştient, indiferent cum, 
eşuează şi ca privitor de artă. Artistului îi este propriu 
talentul deosebit, unic, de a percepe, de a inventa totul de la 
bun început în forme.” Tema zborului, a personajului 
permanent dornic de înălţare, a păsării interpretate până 
la limita unei siluete avântate spre un cer de un albastru 
utopic, adânc, dar şi al peisajelor fantastice, puternic 
transfigurate, a fost permanent o constantă a viziunii din 
ce în ce mai personale, mai rafinate şi mai apropiate de 
abstract a artistului. „Mă preocupă de foarte multă vreme 
ideea acestei respiraţii a formelor într-un climat de ordine şi 
linişte: un raport calculabil între spaţiile libere, neangajate 
într-o construcţie, nevibrate de alte prezenţe şi mişcări şi cele 
care conturează formele.” 

Mulţi, poate, nu au înţeles sensul acestei evoluţii, 
comentând, de la caz la caz, inovaţiile stilistice practicate 
de artist, mai ales în creaţia ultimilor ani. Cu toţii au 
recunoscut însă în opera lui Corneliu Ionescu 
sensibilitatea, rafinamentul, originalitatea şi marea sa 
cultură artistică cu care s-a impus în galeria artiştilor 
români contemporani, de mare anvergură naţională şi 
universală. Datorită acestor calităţi artistul s-a bucurat 
de o critică constant favorabilă, adesea entuziast-
laudativă, de aprecierile confraţilor de bună-credinţă sau 
ale unor comentatori de artă valoroşi, atât români cât şi 
din străinătate, aprecieri eternizate în paginile unor 
prestigioase publicaţii de artă, româneşti şi străine, 
albume, cataloage ş.a. sau în înregistrări video, astăzi, 
din nefericire, doar cu valoare de document evocator.

În ultima perioadă a creaţiei sale, Corneliu Ionescu a 
renunţat la exprimările instinctive sau la căutările imediate, 
preocupările sale orientându-se constant către „elaborarea 
unei arhitecturi compoziţionale simple dar solide, în care 
unitatea dintre linie, formă, spaţiu şi culoare să fie cât mai 
echilibrată, desăvârşită.” O parte semnificativă a acestor 
preocupări s-a concretizat în efortul unei mari expoziţii 
organizate în anul 2002 la Muzeul Naţional de Artă din 
cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova”- 
Palatul Culturii din Iaşi, în cadrul căreia artistul a expus 
pictură în ulei şi în acryl, dar şi grafică colorată, 
alternative picturale pline de originalitate şi inedit la 
marile pânze expuse pe simezele muzeului. Şi cu acest 
prilej Corneliu Ionescu a demonstrat în mod strălucit 
bogata paletă de exprimări plastic-artistice şi tehnice, 
utilizată cu originalitate şi discernământ, cu un uriaş 
bun-simţ artistic şi estetic. Din nefericire, boala perfidă a 
curmat zborul pământesc al artistului, în ziua de 7 iulie 
2011, în plin zenit al carierei sale artistice, dispariţia sa 
lăsând un gol imens în inimile tuturor celor care l-au 
cunoscut şi i-au apreciat talentul şi opera. 

La un an de la plecarea sa în Eternitate, Universitatea 
de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Arte 
Plastice, Decorative şi Design îşi face un titlu de onoare 
în a omagia memoria artistului şi pedagogului Corneliu 
Ionescu, organizând o expoziţie reprezentativă la etajul I 
al Casei Balş din Iaşi, expoziţie cuprinzând lucrări din 
ultima sa perioadă de creaţie, puse la dispoziţie prin 
amabilitatea doamnei muzeograf principal Lucia 
Ionescu, soţia artistului. Lucrările pictorului şi 
profesorului Corneliu Ionescu expuse comunităţii 
academice şi publicului larg, cu acest prilej, reprezintă 
un zbor neîntrerupt al artistului în Eternitate.

Se împlineşte un an de când peisajul plasticii ieşene 
şi deopotrivă româneşti şi europene este mai sărac prin 
dispariţia prematură şi neaşteptată a pictorului şi 
profesorului Corneliu Ionescu, personalitate 
remarcabilă, solară, a artelor vizuale contemporane, cu o 
activitate de creaţie şi expoziţională de anvergură 
naţională şi universală. Operele sale au fost expuse pe 
simezele unor prestigioase galerii româneşti dar şi de pe 
întregul mapamond, din Argentina şi Mexic, până în 
Japonia, Coreea de Sud, China sau în bătrâna Europă: 
Franţa, Anglia, Germania, Austria, Italia, Olanda, 
Finlanda, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova. 
Ca pedagog, Corneliu Ionescu ne-a lăsat o bogată 
moştenire fiind mentorul artistic şi profesional al mai 
multor generaţii de artişti vizuali, pictori şi pedagogi 
deopotrivă, personalităţi răspândite în toate colţurile 
lumii. 

Descendent al unei vechi familii de intelectuali, 
nepot al maestrului Ion Popescu-Negreni, Corneliu 
Ionescu s-a născut la 10 august 1938 în localitatea 
Tătuleşti, judeţul Olt. Înzestrat cu talentul şi 
sensibilitatea celui ce ştia că are ceva de spus în pictură, 
tânărul Corneliu Ionescu, ajuns la Bucureşti, a devenit 
elevul maestrului Corneliu Baba la Institutul de Arte 
Plastice „Nicolae Grigorescu”, în perioada anilor 1957-
1963. Repartizat ulterior la Iaşi ca asistent universitar la 
Institutul Pedagogic de Desen, descendent al vechii 
Academii ieşene de Arte Frumoase, tânărul absolvent s-
a integrat treptat în atmosfera molcomă a Iaşului 
cultural, participând neîntrerupt la toate expoziţiile 
anuale, bienale, jubiliare, precum şi la alte manifestări 

artistice colective, naţionale şi internaţionale. Lector 
universitar şi şef al colectivului de cadre didactice al 
nou-înfiinţatei Facultăţi de Arte Plastice din cadrul 
Conservatorului „George Enescu” din Iaşi, în perioada 
anilor '80, ulterior conferenţiar şi profesor universitar la 
Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, Corneliu 
Ionescu a devenit Doctor în Arte Vizuale al Universităţii 
de Vest din Timişoara, titlu ce încununează o 
prodigioasă şi neîntreruptă activitate academică de peste 
45 de ani. 

Corneliu Ionescu a fost un artist cu o operă picturală 
aparte, distingându-se prin originalitatea soluţiilor 
plastice aplicate. Rafinat colorist, artistul şi-a valorificat 
talentul şi sensibilitatea în toate genurile artelor vizuale, 
în primul rând în pictură, abordând deopotrivă 
portretul, nudul feminin, peisajul sau compoziţia de 
anvergură, dar şi în artele decorative, în mozaic, vitraliu 
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi) sau în 
decorarea unor interioare ale unor instituţii ieşene (Casa 
Tineretului şi Studenţilor – Iaşi) ş.a.  Muzeul de Artă din 
Iaşi, păstrător al unui valoros patrimoniu de lucrări de 
artă vizuală al celor mai valoroşi creatori români dar şi 
universali, are un număr important de lucrări din 
diferite perioade de creaţie ale artistului. Este vorba de 
lucrări precum Portret pe fond ocru (ulei pe pânză, nr. 
inv. 1444), Portret de dac (profil, ulei pe pânză, semnat şi 
datat dreapta-jos, cu albastru: C. Ionescu'79, nr. inv. 
2595) sau Portret de militar (profil probabil al lui Carol 
Davilla, ulei pe pânză, semnat stânga-jos, cu negru: C. 
Ionescu, nedatat, nr. inv. 2643) dar şi o serie de 
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Corneliu Ionescu - zbor neîntrerupt 
în Eternitate

Valentin SAVA

Proiectul datează din vara anului 2006, simbolicul 9
( nouă) fiind o întâmplare, adică numărul la acea dată al 
artiştilor care pe o tematică liberă şi-au expus „fructele" 
activităţii creatoare. Dacă în sezonul 2006 / 2007 
expoziţia itinerantă a poposit la Miercurea-Ciuc, Sfântu 
Gheorghe, Gheorgheni, Târgu Mureş, precum şi la 
Budapesta, în 2008 cu noul rod artistic vor lua 
cunoştinţă iubitorii de artă din Miercurea-Ciuc, Oradea, 
Bucureşti, Odorheiu Secuiesc, Gyula (Ungaria), Zseliz 
(Slovacia). Vor veni alţi ani, 2009, 2010, 2011, cu acelaşi 
etuziasm şi travaliu intens, alte cicluri expoziţionale, noi 
locaţii.

Iată-ne în anul 2012 consemnând ediţia a Vl-a a 
acestui „ceremonial" desfăşurat după reguli precise şi 
ordonate, manifestare ce-şi doreşte firescul „dialog" 
dintre creatorii de artă cu stiluri şi tehnici diferite şi 
privitorii interesaţi de inedit şi mesajele transmise prin 
producţiile artistice.

Noua ieşire din atelier în spaţiul expoziţional a 
grupării „Studio 9" ne prilejuieşte o întoarcere în timp 
cu privire la valorile simbolice ale acestui număr, al 
cărui prezenţă a fost semnalat în mai multe culturi. In 
scrierile homerice această cifră avea valoare rituală. S-ar 
părea că nouă este măsura gestaţiilor, a căutărilor 
fructoase şi simbolizează încununarea eforturilor, 
desăvârşirea unei creaţii, dar şi căile omului de 
comunicare cu lumea. Sunt idei pe care şi le doresc 
materializate membrii acestei grupări. Departe intenţia 
noastră de-a flata excesiv intenţia acestui demers 
artistic, dar nu putem trece cu vederea, că cele sus 
menţionate, s-au regăsit deja în activitatea de la „Studio 
9".

Căutători ai înnoirilor permanente grupul de artişti 
plastici fac salturi de la viziunile figurative spre 
nuanţările abstracte, mulţumind prin această logodire 
spectatorul rafinat. Lucrările devin prin tematică şi 
tehnică emanaţii ale mărturisirilor creatorului. A nu se 
impune o temă generală anume, a permite o libertate 
totală de manifestare a gândurilor şi trăirilor personale, 
face ca lucrările să degaje „flăcări interioare", fantezii ori 
vise ale Eului. Artiştii experimentează cu imaginile şi 
simbolurile, cu formele ori culorile, sunt tentaţi spre 
teme ca natura, spaţiul, timpul, ordinea lucrurilor şi 
fenomenelor... Neconduşi de prejudecăţi, atât pictorii 
cât şi sculptorii, păstrează fermitatea expresiei şi 
convertirea simbolistică, spectacolul vizual şi emoţional 
propus captează atenţia privitorului.

Lucrările din recenta expoziţie conving prin acea 
decantare a temelor sau ideilor propuse, prin pedanteria 
şi subiectivismul formelor, componistica modernă, prin 
gama cromatică, dar mai ales prin stările afective ale 
fiinţei umane, locul de baştină, a tot ce ne înconjoară, 
spaţiu, obiecte, tradiţii, obiceiuri. Majoritatea creaţiilor 
corespund ideii de evocare, degajă solemnitate şi 
armonia meditaţiei, tot atâtea acumulări de amintiri 
încărcate de linişti şi incertitudini, ataşamentul de 
tradiţie şi istorie devenind trăire. In unele compoziţii 
amestecul de suav şi burlesc, de bizar şi gingaş îşi fac 
apariţia făţiş sau criptic, nelipsind nici „expresiile" 
neliniştite, transfigurate. Se gândeşte şi se construieşte 
uneori prin semne convenţionale şi coduri, prin 
simboluri misterioase. Descoperim lucrări în care 
universul plastic pare zămislit instinctual, „expresia" 
odată eliberată, descătuşată se ordonează în cascade 
arhetipale şi existenţiale în spaţiu şi timp.

Dacă dăruirea este cea care stă la temelia artei, să-i 
privim şi să-i percepem pe artiştii „Studio 9" din Ciuc 
ca pe nişte dăruitori generoşi ai esenţelor şi frumosului 
artistic.

„Studio 9” - expoziţia 
artiştilor din Ciuc

Nicolae BUCUR



aceste tranşee şi care au reuşit, prin strădania lor să 
scoată la lumină elevi şi studenţi eminenţi, care acuma 
la 22 de ani de la Revoluţie au ajuns cercetători, 
ingineri, profesori, de învăţământ liceal şi universitar, 
oameni demni pe care societatea se poate baza. Şi aşa 
cum spuneam „pădure fără uscături nu se poate” 
trebuie să fim de acord că fiecare epocă: de aur, de 
plumb, de fier sau de lut, îşi are „loazele ei” dar şi 
vlăstare viguroase încât să poată să-l inspire şi pe 
prozatorul Doru Ciucescu dar şi pe alţii care vor folosi 
ca mijloc de inspiraţie acest material. Cu aceste schiţe 
din volumul „De-ale cărturăriei de odinioară” Doru 
Ciucescu se impune drept un prozator temeinic, un 
prozator care reuşeşte să surprindă unele tare ale 
societăţii cu acurateţe şi fineţe şi să abordeze, cu mult 
curaj, teme, uneori greu de abordat.

8 CRONICA

Pentru că tot suntem în plină discuţie despre soarta 
şcolii româneşti în această perioadă, date fiind şi 
rezultatele la examemele de absolvire sau de 
bacalaureat, iată că acastă carte semnată de prozatorul 
băcăoan Doru Cicescu se pliază  pe situaţie perfect. 
Sigur, cartea „De-ale învăţământului de odinioară” 
publicată la Editura chişinuoiană Gunivas se referă la o 
perioadă deja devenită amintire. Însă, ceva aproape 
nefiresc, face ca nici astăzi după atâta amar de timp 
trecut de la căderea comunismului, situaţia  să nu fie cu 
nimic mai bună dacă nu, chiar mult mai rea. Toate marile 
adevăruri încep prin a fi rostite, încerc să-l parafrazez pe 
prozator, care, îşi intitulează Argumentul din carte 
astfel: „ Toate marile adevăruri încep prin a părea blasfemii”. 
Şi nu am nici un motiv să-l contrazic când spune despre 
„racilele care au măcinat învăţământul românesc în perioada 
1947 – 1989, despre care, din diverse motive s-a scris relativ 
puţin, comparativ, în primul rând, cu numărul tragediilor 
legate de originea socială „nesănătoasă”, de libertatea de 
gândire, în al doile  rând, cu dimensiunile atinse, ca urmare a 
propagandei comniste deşănţate, de minciună şi festivism...”. 
Toate marile adevăruri încep prin a fi rostite, pare a fi 
un prim mesaj pe care Doru Ciucescu şi-l asumă şi pe 
care încearcă să-l transmită, prin schiţele sale 
umoristico-satirico-tragice, cititorului. Făcând o trecere 
în revistă a siste-mului de învăţământ, a modului cum 
elevii erau determinaţi „să tocească” şi să înveţe prin 
mecanisme mintale repetitive, într-un sistem corupt şi 
prost plătit. Prozatorul Doru Ciucescu surprinde, prin 
redarea cu ajutorul naraţiunii dar şi a şarjei satirice 
create prin numele personajelor şi situaţiilor alese, o 
lume de care, aproape, nici nu mai vrem să ne aducem 
aminte. Avînd şansa de a fi în interiorul fenomenului, 
autorul reuşeşte, cu maximă acutateţe de sinteză, să 
surprindă prin „tuşare”, cu mână sigură, universul 
găunos, corupt şi blamabil care se „cuibărise” prin 
maşinaţiuni politice, dar şi print-un servilism excesiv, 
modul de predare a materiilor, mai ales cele cu caracter 
politico-ideologic. Una dintre schiţele din această carte, 
„Ora de dirigenţie” este o piesă etalon din această 
panoplie, în care, după modelul marelui şi 
inepuizabilului I.L. Caragiale prezintă obedienţa unor 
cadre didactice în faţa mărimilor vremii, ele însele nişte 
personaje de mucava dintr-un sistem bazat pe minciună 
şi slugărnicie. Cititorul acestui titlu pentru început, apoi 
al cărţii; „De-ale cărturăriei de odinioară” ar putea fi lesne 
transpus cu gândul şi cu imaginaţia în vremuri de 
dinainte de primul război mondial, chiar înainte de 
reforma învăţământului făptuită cu atâta succes de 
Spiru Haret. Schema scriitoricească propusă de 
prozatorul Doru Ciucescu s-ar fi potrivit perfect acelor 
vremuri, dacă unele personaje nu ar aduce obsesiv 
şi...obsedant, numele „tovarăşului şi mai ales cel al 
tovarăşei”, nume care adesea servesc drept fundal 
pentru acţiune, drept o şansă de eschivare a unor cadre 
didactice aproape bolnave psihic sau, poate, mai exact, 
lipsite complet de coloană vertebrală. Lumea „şcoalei” 
prezentată de Doru Ciucescu, fie şi secvenţial, prin  
eşantioane mici, capătă cel mai adesea, trăsături groteşti 
prin numele personajelor dar şi a bagajului subţire şi 
superficial de cunoştinţe cu care sunt dotate acestea, 
prin automatismele de gândire, prin unele obiceiuri „de 
sorginte balcanică, aproape fanariotă”, cu caracter tragi-
comic, personaje ale căror nume şi comportament par a 
coborî direct din comediile lui Alecsandri sau 
Caragiale. Personajele, cele care în mod direct sau 
indirect sunt părtaşe la starea de descompunere a 
învăţământului din acea perioadă, totuşi nu trebuiesc 
luate ca reprezentative. Cred că fiecare etapă istorică a 
avut, are şi va avea „uscăturile” ei, acele elemente 
”decorative” care contribuie din plin la impunerea unui 
astfel de mod de deformare a învăţământului 
preuniversitar şi universitar ca în acele vremuri care, 
din nefericire, nu sunt prea departe de modul de 
desfăşurare a învăţământului de astăzi. Întâmplări mai 
mari sau mai mici, întâmplări de şi din viaţă, nu 
neapărat proprii acelor vremuri sunt prezentate cu mult 
talent de povestitor, cu multă ironie, reuşind să 
realizeze chiar o diagramă socio-profesională, cu mult 
umor, uneori voluntar, alteori involuntar. „Nici tu nu 
vorbeşti cursiv. Te-a molipsit eleva ta, gângăveală prin 
contact gură la gură?” spune un personaj parcă 
încercând să sintetizeze cît mai exact întreaga scriitură a 
acestei cărţi. Parodierea este arma de bază la care 
apelează cu foarte mult succes prozatorul Doru 
Ciucescu. Doar că insistarea pe descrierea unor lacune 
comportamentale ale personajelor, uneori devenite 
groteşti, face ca proza în sine să-şi piardă din 
consistenţă, din coerenţă şi de ce nu chiar din interes 

pentru lectură. Din cele 17 schiţe cuprinse în această 
carte câteva sunt antologice. Le-aş remarca în mod cu 
totul special pe cele numite: Bacalaureatul turistic ( 
offffffff, cât de actual este şi acuma acest subiect), 
Activitate patriotică pionerească, Admiterea la medicină şi 
Susţinerea proiectului tehnologic. Ce reuşeşte  să scoată în 
evidenţă Doru Ciucescu în fiecare din schiţe dincolo de 
parodierea aprooape excesivă este faptul că în fiecare 
dintre ele există şi câte un factor de echilibru, un 
element stabilizator care are grijă, făţăş sau nu, să nu se 
năruie chiar totul în jur. „Chiar dacă epoca de aur a fost de 
plumb” aşa cum remarcă autorul, chiar dacă 
învăţământul românsesc coborâse atăta de jos în acea  
perioadă, trebuie să recunoaştem şi să fim conştienţi că 
au fost şi extrem de multe cadre didactice care şi-au 
focut datoria cu mult  profesionalism, cu demnitate în 
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D-ale  cărturăriei...

fost laudative, altele cu accente critice. Am semnalat 
mai ales textele care au avut ceva de spus în 
perspectiva a ceea ce am numit intrarea poetului în 
canon. Din păcate, cele mai multe intervenţii s-au 
dovedit, ca de obicei, doar note impresioniste. 

O menţiune aparte merită cărţile lui Petru Ursache, 
ample investigaţii în biografia şi în radiografierea 
operei. Apariţia unor monografii ar trebui să constituie 
un indiciu sigur al valorii de rang canonic, deşi nu 
totdeauna se-ntâmplă astfel. Nu e situaţie de îndoială 
în cazul unui scriitor de forţa vizionară a lui Cezar 
Ivănescu.

Cartea lui Petru Ursache, Înamoraţi întru moarte. Eros 
Poesis la Cezar Ivănescu, este structurată în patru ample 
capitole: I. În loc de curriculum vitae; II. Armaghedonul, 
III. Ritmica formelor, IV. Procesul asasinilor, la care se 
adaugă un Acord final şi un amplu interviu cu poetul. 
Criticul creează, mai întâi, imaginea de fundal a epocii, 
imagine care a marcat, desigur, şi formarea 
personalităţii scriitorului, constituindu-se, totodată, ca 
un adevărat proces al comunismului. Deşi Petru 
Ursache nu urmăreşte, propriu-zis, realizarea unei 
biografii, în primul capitol, datele esenţiale se 
conturează şi în acest sens, putând fi punct de reper 
pentru o viitoare monografie în accepţia clasică a 
cuvântului. Important e că autorul face lumină în unele 
probleme de cronologie literară, intrate eronat în 
istoriile şi dicţionarele literare. Un exemplu: debutul 
poetului, care s-a produs în 1960, nu în 1958, cum crede 
Ion Rotaru, sau în 1959, cum apare în Dicţionarul 
esenţial al scriitorilor români, ediţia din 2000. Cezar 
Ivănescu însuşi pare să fi indus la asemenea erori.

Petru Ursache consideră că, în anii comunismului, 
s-au conturat două principale direcţii pe care le-a 
îmbrăţişat intelighenţia noastră, îndeobşte în deceniul 
proletcultist: obedienţii, care n-au ieşit din disciplina 
ideologiei oficiale cristalizate pe filiera Leonte Răutu, 
Nicolae Moraru, Traian Şelmaru, fraţii Sorin şi A. 
Toma, Dan Deşliu, Mihai Beniuc. Acestora li s-au raliat 
numeroşi alţi intelectuali, în majoritatea lor zdrobitoare 
incapabili „de ţesături durabile, de «noduri» şi de 
«semne»”. A doua orientare, numită „armaghedonică”, 
în sensul reacţiei la teroarea bolşevică, a fost calea 
deschisă de Nicolae Labiş şi urmată de generaţia lui 
Nichita Stănescu şi a lui Cezar Ivănescu, la care s-au 
raliat, cu varii intensităţi, alte nume, de la Ioanid 
Romanescu şi Mihai Ursachi până la Dorin Tudoran şi 
Paul Goma. Dar triada emblematică pentru destinul 
poeziei româneşti postbelice i se pare a fi Nicolae Labiş, 
Nichita Stănescu, Cezar Ivănescu, recunoscută ca atare 
şi de bârlădean. Aflându-ne în vremuri de păgânătate 
modernă, sacrificarea lui Nicolae Labiş „a 
preîntâmpinat alte nenorociri” şi a conservat energiile 
generaţiei. Labiş se trezise din beţia „hasasinică” a 
ideologiei comuniste (din păcate, l-a răpus cealaltă 
beţie!) şi făcuse cotitura către Moartea căprioarei şi 
Baladă, având curajul să citească, într-o şedinţă a 
cenaclului Universităţii din Bucureşti, Doina 
eminesciană, chiar în anul revoluţiei din Ungaria. Acest 
model sacrificial în plină „lupercalie”, cum o numeşte 
Petru Ursache, l-a marcat profund pe Cezar Ivănescu, 
într-o măsură mai mare decât pe Nichita Stănescu. S-ar 
putea ca interesul uriaş al lui Cezar Ivănescu pentru 
Doina eminesciană să fi pornit de la acest gest labişian 
în plină ascensiune a proletcultismului. De altfel, 
mărturia lui Cezar Ivănescu din interviul final nu lasă 
loc de dubii: „De-a lungul vieţii mi-am alcătuit şi eu 
antologia mea de poezie românească, iar după ce am 
definitivat, în jurul anilor '80, cartea mea de poeme 
Doina (care conţine, în manuscris, în jur de 100 de 
titluri), care trimite în mod expres la Doina 
eminesciană, am regândit poezia ca artă tradiţională, aşa 
cum a fost ea câteva mii de ani, de la Vedele indiene şi 
până la trubaduri.” 

Teoretician al textualismului postmodernist, Marin 
Mincu depistează altă singularitate canonică, de astă 
dată în spaţiul textualizării: „Nicăieri, la nici un alt 
poet, operaţia de expiaţiune textuală nu capătă această 
intensitate programatică, această instigare alternativ-
simultană prin care viaţa şi textul sunt provocate 
concomitent să ilustreze în act aceeaşi experienţă 
limită.” Fenomenul „expiaţiunii textuale” îl mai 
semnalase criticul, în termeni aproape similari, şi la Ion 
Barbu. Aici, el coroborează forţa expiaţiunii cu 
hamletiana interogaţie asupra fiinţei, Hamlet fiind 
„actantul absolut al textualizării”. Hamlet ar fi simţit că 
marea pedeapsă care i s-a dat a fost naşterea, căci a te 
naşte înseamnă „a te naşte în cuvânt”, ceea ce ar 
constitui, în absolut, „chiar statutul situării tragice a 
poetului, căruia i se refuză altă existenţă în afară de aceea a 
limbii şi a limbajului”. Cezar Ivănescu a urmat această 
cale a expiaţiunii textuale, căci moartea este „un 
procedeu absolut al intrării în text.” Poetul Baaadului 
ar fi „un textualist din instinct, ca şi Leonid Dimov”, 
întemeietor însă al unui discurs neomodernist: 
„Cumulul excesiv de mărci textualizante duce la 
exorcizarea morţii, resuscitându-se energia vitală 
conservată latent în materialitatea cuvântului. Acesta, 
cuvântul, absoarbe, suge, presează tumultul sângelui, 
menţinându-l concentrat în sine precum într-o implozie 
cosmică pentru a-l elibera apoi într-o explozie 
textuală.” 

Într-o recenzie din Contemporanul, la apariţia 
volumului Rod, Ştefan Aug. Doinaş reproşa autorului 
excesul de senzualitate (gratuită, ad usum Delphini), exces 
pe care îl sesiza, altminteri, şi în poezia lui Marin 
Mincu. Acesta din urmă ţine să replice peste timp, 
interpretând fluxul hyperionian de senzualitate din Rod ca 
fiind o invazie de halou oniric şi de sugestii mitice, 
dezvoltând comparaţia cu oedipianismul lui Hamlet. 
Este vorba de acelaşi text identificat oedipian şi de Ion 
Papuc: „Textul acesta se pretează unei analize 
freudiste, întrucât trădează un complex oedipian de 
suprafaţă, întrevăzut în manifestarea libidoului; 
serafismul dorinţei erotice este intersectat de violenţa 
frustă a limbajului, eliberat brusc de orice constrângeri, 
dar, în acelaşi timp, poetul se situează, ca şi Hamlet, în 
ambiguitatea acestei condiţii spre a putea beneficia de 
energiile expresive declanşate în actul identificării 
simbolice. Toată poezia lui Cezar Ivănescu se va 
structura coerent în funcţie de posibilităţile discursive 
oferite de interogarea unui singur topos, acesta nefiind 
însă limitativ, mai precis, pus în starea de interogaţie ca 
şi Hamlet, care se identifică astfel unui subiect poetic, 
autorul Rodului va hamletiza perpetuu fără a deveni 
redundant: metafora rodirii conţine în germene obsesia 
morţii gestând ascunsă în orice lucru şi în orice fiinţă.” 
Hamletianul monolog în faţa craniului lui Yorik, 
retextualizat de Cezar Ivănescu, este cea mai bună 
observaţie a lui Marin Mincu. Dar cu o condiţie: să 
lăsăm ca pe o soluţie facilă raportarea psihanalitică la 
„complexul lui Oedip”.

Desigur, la apariţia diferitelor cărţi ale lui Cezar 
Ivănescu şi în alte împrejurări, s-au scris destule cronici 
şi recenzii, de la Mircea Iorgulescu, Victor Felea, Daniel 
Dimitriu, M. Niţescu, Zaharia Sângeorzan, Ovid S. 
Crohmălniceanu, Costin Tuchilă până la Hristu 
Cândroveanu, Laurenţiu Ulici, Grete Tartler, Fănuş 
Băileşteanu, Dumitru Augustin Doman, Mihai Dinu 
Gheorghiu, Daniel Corbu sau „douămiistul” Paul 
Gorban, ca să-i numesc doar pe aceştia. Unele reacţii au 

interpretări
Cezar Ivănescu: intrarea 
în canonul literar (III)

Theodor CODREANU

(continuare în pagina 9)



 Finanţarea publică a Catedrei UNESCO - „Teatrul şi 
cultura civilizaţiilor” din România a fost ”tăiată” complet.  
Deşi au rol esenţial în colaborarea instituţională pentru 
îndeplinirea obligaţiilor care ne revin din aderarea la unele 
Convenţii UNESCO, nici celelalte 11 catedre UNESCO 
din România nu beneficiază de sprijin bugetar.  Situate în 
centrele universitare, acestea reprezintă cele mai 
importante verigi ale reţelei naţionale de parteneri care 
asigură promovarea in sistemul UNESCO a valorilor 
culturii şi civilizaţiei româneşti.

De 15 ani, România se află printre ţările în care 
funcţionează o Catedră UNESCO - „Teatrul şi cultura 
civilizaţiilor” (TCC) a Institutului Internaţional de 
Teatru (ITI). Activitatea acesteia este în conexiune 
directă cu şcolile de teatru şi formarea profesională în 
acest domeniu, proiectele derulate vizând – în mare 
măsură - inclusiv spaţiul extern. Din acest motiv, prin 
decizie a Executivului, în ultimii opt ani, cheltuielile 
pentru funcţionarea Catedrei UNESCO-TCC, precum 
şi pentru promovarea unor activităţi teatrale de 
prestigiu la centrele culturale ale României de peste 
hotare, a fost finanţată de la bugetul de stat, prin 
intermediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). 
Suma în cauză se cifra la 87.000 USD, anual. Numai 
că, atunci când criza economică s-a împământenit de-
a binelea la noi, i-a venit rândul la tăieri bugetare 
masive şi acestui domeniu. Astfel, în anul 2010 nu au 
putut fi finanţate de la bugetul de stat nici măcar 
acţiunile de diplomaţie culturală prilejuite de 
aniversările diplomatice sau de Ziua Naţională a 
României. Până la a gândi anularea integrală a 
finanţării publice destinată Catedrei UNESCO-TCC, 
pe acelaşi fundal al restricţiilor bugetare şi 
reorganizărilor de tot felul, nu mai era decât un pas. 
Însă, acest lucru presupunea promovarea unui nou 
act normativ pentru abrogarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1113/2003 privind funcţionarea în România a 
Catedrei UNESCO-TCC. Recent am constatat că MAE 
nu a stat foarte mult pe gânduri, propunându-i deja 
Premierului textul normativ trebuincios amendării 
radicale a funcţionării respectivei Catedre (HG nr. 
186/2012). Ceea ce ar putea surprinde pe oricine este 
faptul că între motivele menite să justifice măsura 
arătată regăsim unele care sugerează chiar ilegalitatea 
asigurării finanţării publice pentru Catedra UNESCO-
TCC, inclusiv pentru anii precedenţi. Respectiv, nu s-
a avut în vedere că au survenit mai multe modificări 
legislative, cu consecinţe asupra activităţii Catedrei 
UNESCO-TCC. De exemplu, centrele culturale ale 
României în străinătate, unde trebuia să se promoveze 
acţiunile teatrale ”de prestigiu”, s-au transformat în 
2004 în institute culturale româneşti (ICR), potrivit 
HG nr. 492/2004. Aplicarea ad litteram a acestei 
hotărâri face ca MAE să nu (mai) poată interveni în 
proiectele desfăşurate de ICR-uri, rămânându-i în 
principal atribuţii legate de notificarea autorităţilor 
competente din statele de reşedinţă cu privire la 
înfiinţarea ICR din străinătate. Se menţionează, 
totodată, şi faptul că din cele 12 catedre UNESCO, din 
diverse domenii, care funcţionează în România, doar 
Catedra UNESCO-TCC a beneficiat de finanţare de la 
bugetul de stat. Or, de moment ce şi celelalte 11 
catedre au un rol la fel de activ în colaborarea 
instituţională pentru îndeplinirea obligaţiilor care 
revin României din acceptarea sau ratificarea unor 
Convenţii ale UNESCO, s-a apreciat că tratamentul 
diferenţiat nu îşi mai poate afla justificarea.
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braţe încrucişate (VII)

Adi CRISTI

SEXTOLET

Subt şase trepte tai un gang prin Fiume
oraşul flaut alto gamă ţie
amantă trioletă abaţie          
a unui trup încredinţat anume

kanonului. Smerita semeţie
consună sus suspinele postume
şi laic recviemul. Dogma fum e.
Sincopa leagă peste inerţie

alt ritm mai tare alternând turnire
şi nota ca o lance-nsângerată
închide cearcăn: arderea deplină.

Visezi? Un duettino (doar o dată?)
pe scara muzicală din orbire
la patru coapse-n corzi de violină.

Trăim într-un timp al incertitudinilor, cu atât mai 
mult cu cât acestea sunt produse ale obsedantelor 
dezamăgiri. Avem neşansa de a ne îmbulzi în zona 
stăpânită de  blestemul a nu ne mai aparţine, de a fi 
înlănţuiţi de patimile şi orgoliile altora, de a nimeri în 
mijlocul unor presiuni lipsite de logică, de sens, de o 
minimă credibilitate. Preferăm, nu ştiu de ce, să facem 
astfel de jocuri de gleznă, ţipând, în acelaşi timp, de 
importanţă, cât de bine ştim noi să parcurgem 
distanţele. Nici măcar în imaginaţia noastră, din ce în 
ce mai atrofiată, nu facem un pas înainte. Preferăm 
amăgirea în locul adevăratelor cuceriri. Ne este mult 
mai comod şi ni se pare incitant, să dăm bătălia pe 
scena acestor dezamăgiri atent întreţinute, decât să ne 
murdărim cu sânge adevărat. 

Suferinţa noastră este un serios inventar de 
înfrângeri, fără ca acestea să poarte în spatele lor 
dorinţa noastră minimă de a învinge. Preferăm 
înfrângerea ca arhitectură, ca faţadă a durerii noastre, 
gândind că astfel, din postura victimei, să avem şansa 
milei, care ne va ridica din nou în picioare. Nepăsarea 
combinată cu intoleranţa dă cel mai puternic 
explozibil cu ajutorul căruia reuşim, de mai bine de 20 
de ani, să ne aruncăm reciproc în aer. Mimăm 
dialogul, mimăm înţelegerea până când interesele 
noastre  sunt ameninţate de interesele lor. Nu există 
nici un pact de cooperare, care să aibă ca motivaţie, ca 
punct final, binele tuturor. Ne-am obişnuit să ne 
construim binele nostru pe răul celorlalţi. Nu am 
înţeles încă de unde începe fericirea noastră şi unde se 
termină fericirea celor de lângă noi. Avem păreri 
diferite despre ce înseamnă să fii fericit, despre ce 
înseamnă să simţi durerea şi să vezi cum suferinţa 
însângerează. Evadăm, de fiecare dată, din faţa acestor 
incertitudini, prin fel de fel de culori, roşu, galben, 
portocaliu şi, mai nou, alb. Simţim cum prin culoare 
avem şansa uniformizării imediate. Ne adună şi ne 
măreşte numărul, ne dovedeşte cât de mulţi suntem şi, 
mai ales, cât de uniţi putem fi. 

Chiar dacă este nedrept pentru culori să le 
încărcăm cu semnificaţii străine lor, trebuie să 
recunoaştem că acest „echipament” este prima 
încercare de a stabili acel numitor comun, necesar 
adunării. În vremurile dezbinărilor este necesar acest 
efort de „umăr lângă umăr”, de senzaţie, cel puţin, a 
unităţii în gând şi în simţiri. Astăzi, la câtă dezbinare 
există pe metru pătrat, nu cred că sunt şanse reale de 
solidaritate. Nu cred că există proiecte care „să ne 
întoarcă din drum”, care să ne facă să judecăm întru 
binele comunităţii, chiar dacă acest bine ne-ar strânge 
la tălpi. Polarizarea societăţii poate încuraja fractura, 
poate provoca dezastre pe care doar seismele şi le mai 
permit. „În această vară se poartă alb” este ultimul 
slogan de pe scena politică care, în aparenţă, ar anunţa 
o nouă provocare, o nouă cale de urmat. În realitate, 
nu se deosebeşte cu nimic de celelalte culori politice, 
atâta timp cât albul se opune prin definiţie negrului. 
Albii sunt cei buni, negrii sunt cei răi. Nimic nou sub 
soare. Din nou dezbinare, din nou confruntare 
exterminatoare. Nu se poate vorbi despre conlucrare, 
despre adunare, unitate, solidaritate. Nu mai întâlnim 
adversari politici, atâta timp cât aceştia au fost înlocuiţi, 
de ambele părţi, cu duşmanii de moarte. Şi, dacă totul s-
ar fi oprit pe scena politică, ar fi ceva, dar, iată, cu 
fiecare zi de încrâncenare, această duşmănie de moarte 
cuprinde întreaga societate, aducând comunitatea în 
faţa unui război civil. 

Dincolo de disputa de idei, necesară şi demnă de 
încurajat, izbucnesc conflictele violente, acuzele 
nedrepte, minciunile, ba, în anumite locuri, chiar 
răfuielile fizice, bătăile golăneşti. Suntem pe punctul 
de a exploda, de a uita care sunt rosturile cuvintelor, 
ideilor, argumentelor logice, imposibil de contrazis. 

Avem nevoie de limpezire. Avem nevoie de 
detaşare. Avem nevoie unul de celălalt, dar nu în 
condiţiile pe care le dictează astăzi viaţa de zi cu zi, ci 
după ce Potopul ne va separa unii de ceilalţi, pentru a 
putea, mai apoi, să ne regăsim. Avem nevoie, deci, de 
o altfel de politică, de un mod diferit de a ne asuma 
viaţa, pornind de la valorile autentice cu ajutorul 
cărora să ne construim răspunsuri la acele întrebări 
care nu fac altceva decât să ne dezbine. 

Avem nevoie de cel de lângă noi, dar nu pentru a-l 
lua la bătaie, ci pur şi simplu pentru a-l asculta, pentru 
a-l înţelege. Doar aşa putem să avem pretenţia să fim, 
la rândul nostru înţeleşi.  

Ionel BOSTAN

„Teatrul şi cultura civilizaţiilor”, 
în gol de finanţare

Iulie 2012

Avem nevoie de noi

interpretări
(urmare din pagina 8)

Întoarcerea la primordial este insistent subliniată de 
Petru Ursache, în perspectiva unei duble sincronii 
„regresive” de esenţă brâncuşiană: una spre izvoarele 
geniului românesc concentrat în specia doină, alta spre 
marea poezie tradiţională universală. Ca şi în cazul lui 
Brâncuşi, această dublă sincronie… protocronică îi 
asigură operei lui Cezar Ivănescu o excepţională 
modernitate, care nefiind nici „neomodernistă”, nici 
„postmodernistă”, trebuie să convenim că 
neîncadrabilul poet urmează deja, în anii' 70, un ethos 
transdisciplinar, urcând azi spre noua paradigmă 
culturală a transmodenismului, de unde şi apropierea 
lui de un spirit ca Basarab Nicolescu. Şi Petru Ursache 
intuieşte că este vorba de o nouă paradigmă culturală, 
cu atât mai mult, cu cât în interviul final Cezar 
Ivănescu face o mărturie pe linia filosofiei triontice a lui 
Ştefan Lupaşcu: „după opinia mea, încarnează noua 
paradigmă a spiritualităţii europene: o spiritualitate cu 
adânci rădăcini naţionale, plurilingvă şi deschisă spre 
ştiinţa luminată de filosofie şi religie.”

Chiar dacă nu avansează către această nouă 
paradigmă în termeni transdisciplinari, Petru Ursache 
fixează adecvat cadrele poeziei cezarivănesciene: 
„experienţa trubadurescă i-a asigurat un loc aparte şi 
de mare atitudine în peisajul liricii contemporane. A 
dat rod aventura esenţială a întoarcerii la izvoare, aceea 
care se desfăşoară între hotarele fixate de Eros şi 
Thanatos.” Ecuaţia poezie/moarte îi prilejuieşte 
criticului cele mai consistente analize (vezi incursiunile 
prilejuite de poemele Lâna de aur, Mirungere, Tatăl meu 
Rusia ş.a.). Cezar Ivănescu „experimentează o ritmică 
proprie formelor poetice, la nivelul ansamblurilor 
compoziţionale, ale grupurilor de strofe, de versuri, 
până la repetiţiile de cuvinte, de sunete”. Ingenioasă 
este şi demonstraţia structurii lirice vocalice, doina 
însăşi marcând acustica mistică la români, asemenea 
indianului vac. Pertinentă este şi sesizarea 
„feminismului” mistic în raportul Eros-Thanatos: „Dar 
să observăm că Maria se comportă ca o specialistă în 
bună tradiţie în ale dragostei şi-n ale morţii, calitate 
rezervată în vechime numai femeilor.” Cât priveşte 
thanaticul trubaduresc, autorul remarcă: „Cezar 
Ivănescu este un trubadur al morţii, dar n-o elogiază 
aşa cum cântăreţii medievali îl divinizau pe Eros. Nu 
moartea ca dat existenţial îl preocupă înainte de toate, 
ci rotirea diabolică a rolurilor dintre Eros şi Thanatos, 
mai bine zis, perfecţiunea jocului traumatizant.” 
Demnă de atenţie este şi problema teorezei lirismului, 
chiar dacă autorul lasă impresia a ceva nedus până la 
capăt.

Pe de altă parte, în pofida idiosincrasiei lui Cezar 
Ivănescu faţă de Paul Goma, Petru Ursache observă că, 
în realitate, cei doi se află în aceeaşi barcă 
„armaghedonică”. Ambii au stârnit mare panică 
printre supravieţuitorii celor reeducaţi la Piteşti în 
spirit internaţionalist.
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Cu peste două decenii în urmă, în încheierea primei 
sale cărţi de gen, Marginea şi centrul (Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 1990), criticul şi istoricul literar 
Constantin Pricop comenta pe larg distincţia operată 
de universitarul american Murray Krieger între persona 
şi persoana criticului, pentru a deplânge la final faptul 
că „nu mai ajungem decât foarte rar la om, la biata 
făptură, singura în stare să mărturisească despre 
condiţia morală a celui ce scrie”.

Ei bine, în  cel mai recent volum al său, Începuturile 
literaturii române. Grigore Ureche, Miron Costin, Ion 
Neculce, Dimitrie Cantemir, Ion Budai-Deleanu 
(Editura Universităţii „AL. I Cuza”, Iaşi, 2012), aceste 
două laturi ale personalităţi proprii se conjugă, într-o 
complementaritate parcă mai armonioasă ca oriunde 
altundeva. Însăşi apariţia cărţii, deşi pare profund 
îndatorată doar primei laturi, persona, adică 
personalităţii publice, definibile, în acest caz, de câteva 
„roluri” socio-profesionale cunoscute, este la fel de clar 
influenţată de trăsăturile, umorile şi opţiunile (fie ele 
propriu-zis existenţiale ori livreşti – ferme, deşi nu 
foarte evidente la o lectură superficială – ale persoanei 
Constantin Pricop. 

În treacăt fie spus, cunoscătorii avizaţi ai 
fenomenului literar şi ai ideilor vehiculate în ultimele 
două-trei decenii pe piaţa noastră culturală îi cunosc şi 
apreciază, spre exemplu, rolurile demonstrate în cele 
câteva decenii de publicistică dedicată. Mai întâi, rolul 
de cronicar literar experimentat, ale cărui judecăţi de 
valoare, deopotrivă oneste şi pertinente, recomandau 
cu siguranţă lectura paginilor semnate de redactorul-
şef, redactorul sau colaboratorul constant al 
publicaţiilor precum „Alma Mater”, „Dialog”, 
„România literară”, „Dacia literară”, „Convorbiri 
literare”, „Contrafort” ori „Viaţa românească”. Apoi 
rolul de critic şi istoric literar cu deschidere 
teoretizantă, probată ulterior în volumele: Marginea şi 
centrul, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1990; 
Seducţia ideologiilor şi luciditatea criticii. Privire 
asupra criticii literare româneşti din perioada 
interbelică, Editura Integral, Bucureşti, 1999; 
Literatura şi tranziţia, Editura Universităţii „Al. I. 
Cuza”, Iaşi, 2000; Literatura română postbelică, vol. 1, 
Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2005. În 
schimb, cele mai noi generaţii de absolvenţi ai Literelor 
ieşene îi cunosc mai degrabă rolul de profesor 
universitar, cu preocupări diverse, dar cu câteva arii 
de interes accentuat (între ele: cursul şi periodizarea 
literaturii române, fracturile, golurile, absenţele 
accidentale ce dictează uneori chiar canonul literar, 
temele mari ale culturii noastre şi problemele de 
imagologie, ariile şi domeniul criticii, literatura 
postbelică, în sfârşit, postmodernismul). 

Deloc întâmplător, prin urmare, cartea are o 
uvertură de factură teoretică, în care se îmbină exact 
rolurile de mai sus. Înainte de orice demers exegetic, 
autorul face observaţii dintre cele mai pertinente 
despre Cursul istoriei generale, Literatura începuturilor şi 
canonul literaturii române, Cronicile moldoveneşti şi 
perspectiva studiilor culturale. Toate determinate de 
dorinţa evidentă de a arăta faptul că, deşi „spaţiul 
rarefiat al începuturilor pare a fi un domeniu puţin 
spectaculos din punctul de vedere al ciocnirilor de 
idei” (din moment ce, cum bine ştim, „pare să fi luat 
naştere sub semnul provizoratului, al netrăiniciei şi 
accidentelor”), acest oarecum înşelător „calm al 
valorilor ascunde contradicţii uşor de relevat. 
Capodoperele începuturilor literelor româneşti au un 
destin puţin obişnuit…" Un destin care a influenţat, 
desigur, însuşi mersul firesc al literelor şi culturii  
noastre generale. Pagini întregi se referă însă la felul în 
care şi „golurile”, „fracturile”, „absenţele” au putut 
juca, volens nolens, un rol esenţial în procesul complicat 
de naştere şi consolidare culturală. Cele două exemple 
edificatoare, din această perspectivă, sunt Istoria 
ieroglifică (operă fundamentală, ce a rămas din păcate 
necunoscută atât pentru scriitorii, cât şi pentru cititorii 
români, timp de 178 de ani – câţi s-au scurs între data 
scrierii, 1705, şi data primei prezentări publice, în seria 
de opere a Academiei Române, 1883) şi Ţiganiada 
(cealaltă capodoperă a culturii noastre, a cărei primă 
versiune va fi cunoscută public după 75, respectiv 77 
de ani – abia în revista ieşeană „Buciumul român” 
fiind publicate, în 1875, Prologul şi Epistolia închinătoare, 
iar în 1877, textul propriu-zis şi notele). Or, lipsa 
îndelungată din circuitul nostru cultural a celor două 
texte „a condus la o altă literatură decât aceea care le-

Cărţi de top paracritică susceptibilă, din punctul său de vedere, a-i 
transforma contactul viu, nemijlocit, cu opera de 
analizat. Atenţie, însă, trebuie avut în vedere faptul că 
„Fiecare sistem de lectură se realizează, dincolo de 
coordonatele pur subiective, în limitele valorilor 
literar-estetice ale epocii lectorului”, altfel spus, că 
,„lectura se consumă într-un cadru care nu poate fi 
ignorat”. Prin urmare, perspectiva asupra literaturii 
începuturilor să ia în calcul şi poziţia teoretică 
postmodernistă: „Aceasta anulează practic situările 
anterioare. Pe de o parte, prin binecunoscutele « 
recuperări » şi, mai important, pe de altă parte, prin 
configuraţia sa teoretică, prin realitatea acoperită de 
conceptul pensiero debole. .. Caracterul net al gândirii 
moderne, dominată de aşa-zisa gândire dură (pensiero 
forte) este anulat de noua pensiero debole. Schimbarea 
afectează inclusiv graniţele dintre vechi si nou. 
Gândirea postmodernă stabileşte alte relaţii între 
modern şi tradiţional” etc. etc.

La rândul nostru, vom înţelege astfel perfect de ce 
el însuşi optează pentru o re-lectură deschisă, obtuză 
faţă de clişee formale, deci lipsită de prejudecăţi, 
aşadar ingenuă exegetic şi, pe alocuri, chiar … ludică. 
Dovadă că istoricului literar nu-i lipseşte spiritul ludic 
şi fantezia este apelul frecvent la exerciţii de imaginaţie 
care arate arbitrariul şi chiar inconsistenţa multora 
dintre reprezentările istorice sau culturale: „Să ne 
închipuim, spre exemplu, că istoria nu mai foloseşte 
sistemul de măsurare zecimal, ci pe cel hexazecimal. 
Numărătoarea nu s-ar mai face de la unu la zece, ci de 
la unu la şaisprezece. Încadrarea epocilor ar fi cu totul 
alta, istoria ne-ar prezenta nu decenii şi secole, ci 
intervale de câte şaisprezece ani cu multiplii 
corespunzători” etc. Ori: „Iată şi un alt exerciţiu, mai 
uşor de imaginat: să ne închipuim (cum s-a propus), că 
înşiruirea anilor ar începe nu de la naşterea lui Iisus 
Hristos, ci de la Înviere, deci din anul 33… Dacă 
numărătoarea anilor începe cu anul 33 d. H., veacul 19, 
de pildă, s-ar prelungi până în 1933, în el intrând 
primul război mondial şi o parte din perioada 
interbelică; în materie de literatură romană i-am avea, 
în secolul 19, împreună, pe Alecsandri şi Urmuz, pe 
Eminescu şi Tristan Tzara, « Convorbirile literare » 
(seria Maiorescu), « Literatorul », dar şi revistele 
avangardei – « Integral », « unu », « 75 H. P. »…”

În mod cert, perspectiva de ansamblu a lui 
Constantin Pricop asupra începuturilor literaturii 
române este datoare îndeosebi persoanei sale critice. O 
persoană directă, care, în loc să facă reverenţe adânci 
înaintemergătorilor, le punctează ori de câte ori se 
poate deficienţele. Păcatele considerate de neiertat sunt 
în special conformismul ideatic, stereotipia formală şi 
raţionamentul în aparenţă doct, în esenţă găunos. (În 
treacăt fie spus, ele excedează nu numai exegezele la 
care se referă autorul cărţii de faţă, ci şi avalanşa de 
comentarii de substanţă ale puzderiei de veleitari 
pentru care terminologia savantă este considerată, 
hélas, un indice al valorii textelor. Motiv pentru care se 
apelează la ea chiar şi mai des decât la atacarea 
sistematică a adversarilor, fie ei reali ori închipuiţi). 
Polemica istoricului literar ieşean este însă politicoasă, 
atacului ad hominem fiindu-i întotdeauna preferată 
observaţia de bun simţ sau aluzia subtilă. Ceea ce nu 
înseamnă că autorul volumului se sfieşte să spună 
lucrurilor pe nume: „În lipsa lecturii şi a re-lecturii 
constante nu se pot evidenţia calităţile expresive, nici 
limitele – care sunt deseori acelea ale epocii, nu doar 
ale autorilor… Situaţie în care se află şi Viaţa lumii. E 
unul din textele pomenite mai des şi analizate mai rar, 
analizate doar ca o completare a analizei cronicii lui 
Miron Costin. Poemul nu se află în prim planul 
cercetărilor consacrate, cum sunt letopiseţele 
medievale, de pildă. Motiv pentru care semnificaţia sa 
a fost discutată … colateral şi cam după ureche”. Sau: 
„O « eliberare »  de dogmă a cititorului de literatură  « 
veche »  se părea că ar fi realizat deja « interpretările »  
noii critici, dar în cazul acestora eliberarea merge prea 
departe, comentariile nu mai au mare lucru în comun 
cu textele … analizate”. Sau, încă şi mai concis: 
„Lecturile aşa-zis literare sunt stereotipe, conformiste, 
fără speranţa că ne-ar spune ceva nou”. 

Spre deosebire de majoritatea cercetătorilor de azi, 
Constantin Pricop scrie cu o limpiditate şi o francheţe 
aproape deconcertante. Adăugate unei – rare, dar atât 
de necesare – clarităţi a gândirii şi unei perspective 
ataşante,  aceste calităţi ale scrisului său recomandă şi 
aceste Începuturi…  drept o lectură agreabilă, ce 
reuşeşte să îl apropie pe cititorul obişnuit, aşadar lipsit 
de pretenţii exegetice nefondate, de nişte texte şi nişte 
autori atât de îndepărtaţi (nu doar temporal, cât şi 
mentalitar!). În fond, aceasta ar trebui să fie finalitatea 
sine qua non a oricărui discurs critic care îşi respectă 
obiectul...

ar fi integrat în mod firesc. Să reamintim că este vorba 
de două scrieri de factură barocă, direcţie puţin 
exploatată de cultura română. Urmarea a fost că 
principala influenţă a venit din partea literaturii 
franceze – singura dintre culturile neolatine cu care ne 
înrudeam fără afinităţi cu barocul. În felul acesta se 
poate constata cum literatura română se alcătuieşte, cel 
puţin pentru început, din piese disparate, extrase din 
jocuri diferite”.

O altă problemă asupra căreia istoricul literar se 
opreşte stăruitor este aceea a etichetării eronate a 
mecanismului obţinut din aceste piese disparate. Pe 
deplin convins de arbitrariul segmentărilor temporale, 
dar şi de faptul că „aceste « imagini convingătoare » 
ale epocilor şi perioadelor înlocuiesc analizele atente, 
supuse obiectului cercetării, cu reprezentări inflexibile, 
dogmatice, cu prefabricate de gândire”, Constantin 
Pricop înlătură, cu fermitate, etichetele (din punctul 
său de vedere, eronate) de „literatură veche” şi 
„literatură medievală” justificându-şi opţiunea în 
partea mediană a capitolului despre Cursul istoriei 
literare: „…şi cum ar putea fi medievală (în sensul 
apusean) o literatură din care fac parte scrieri 
influenţate de Renaştere şi de Postrenaştere? Prin 
amestecul specific de influenţe bizantine, orientale şi 
occidentale începuturile noastre literare sunt cu totul 
altceva decât mai « bătrâna » şi mai copioasa literatură 
medievală occidentală. Folosirea denumirii de 
literatură medievală doar pentru că ea trimite la o 
perioadă din istoria României devine, în aceste 
condiţii, sursa unor inevitabile confuzii. În ceea ce mă 
priveşte, pentru această perioadă prefer, aşa cum am 

mai spus-o şi altădată, denumirea de Începuturile 
literaturii române”.

Odată cadrul conceptual/ contextual delimitat, 
restul capitolelor din carte – Grigore Ureche. Timp istoric 
şi lege morală; Miron Costin. Confruntare între 
spiritualitatea de tip european şi realitatea răsăriteană; 
Viaţa lumii;, Ion Neculce. Cucerirea realismului: domnitori 
pământeni, obiceiuri fanariote; Cele trei cronici 
moldoveneşti; Istoria ieroglifică şi Ţiganiada – izolează şi 
interpretează degajat cele mai consistente traches de 
littérature decelabile în seria nu foarte extinsă a textelor 
ce atestă, mai presus de orice îndoială, adevăratele  
începuturi ale literaturii române. Cum afirmam şi mai 
sus, exact în aceste capitole propriu-zis analitice ni se 
relevă atât persona, cât şi cealaltă latură a personalităţii 
lui Constantin Pricop, persoana, biata „făptură cea de 
toate zilele a criticului” despre care scria Krieger. 
Adică individul preocupat de ţinuta morală a celui ce 
(se) scrie şi care constată cu amărăciune viciile 
confraţilor „docţi”, ale specialiştilor atât de îndrăgostiţi 
de propriul discurs şi atât de dornici să epateze, încât 
pierd din vedere tocmai respectul şi datoria faţă de 
textul care ar trebui să fie suveran. 

Spre deosebire de specialiştii ori „distinşii savanţi” 
ale căror „comentarii pe marginea cronicilor, 
versurilor, compunerilor religioase, însemnărilor etc. 
ilustrând primele calităţi de  expresivitate literară în 
româneşte devin … serioase dări de seamă privind 
elementele de istorie generală, lingvistică, istorie a 
culturii”, Constantin Pricop alege să ignore 
metodologia şi, în genere, orice sursă critică şi 

Iulie 2012

Degajat, despre                                  Începuturile 
literaturii române



Nicolae PETRESCU-REDI
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Motto: „Să nu arunci niciodată un ceas la 
gunoi: poate că mai are ceva timp în el”.  

(Constantin Popa)

Iaşi, 13 iunie 2012
Tîrziu în noapte recitesc texte închipuite cu 25 – 30 de 

ani în urmă. Multe din aceste încercări, cele mai multe de 
fapt, au fost rătăcite sau aruncate. Îmi părea că nu au 
forţă sau, dacă exista, în finalul poemului n-o mai 
regăseam, undeva se volatiliza, ţesătura înşelătoare a 
cuvintelor o înghiţea. Multă vreme cuvintele s-au jucat 
cu mine: mă vrăjeau, se înşirau după voia lor parcă. 
Spectacolul, fascinant de fiecare dată, mă făcea să-mi uit 
rolul; mă converteam într-un spectator care, prins în 
jocul lor tulburător, „energofag”, ieşea din sine, iar într-
un final se trezea istovit şi deziluzionat. Nu-mi 
propuneam decît rar să revin asupra textelor, nu aveam 
pe vremea aceea nici prea multă răbdare, nici cine ştie ce 
încredere în versul meu. Pe o foaie dintr-un caiet de 
matematică descopăr cîteva gînduri care, judecînd după 
slova răzleţită, vor fi fost notate în timpul vreunei ore, al 
vreunui curs ori chiar în timpul vreunui examen: Au 
pătimit cu mine dimpreună/ Lumina, Viaţa, Moartea; ca 
nebună/ m-am încrustat în ochiul lor de jar/ Surpîndu-mă-n 
temeri de minutar.  

Iaşi, 14 iunie 2012
deşi lucrurile par ca înainte, uneori nu mai e aşa, la 
început nici nu vezi,
chiar şi cînd sapă, cei mai mulţi nu caută viermii, ci apa 
îţi spui
întinzi zilele ca pe nişte rufe proaspăt spălate veninul îl 
storci
pic cu pic îţi pare rău că începi a pricepe paharul s-a 
umplut,
dar ei ştiu că nu te vei 
îndura să-l răstorni

Iaşi, 16 iunie 2012
Fratelui meu, La mulţi 

ani! Din păcate, nu voi putea 
trece să-l văd, dar mă bucur 
că i-am oferit cu vreo două 
săptămîni în urmă cadoul, 
ce-i drept, modest, pregătit 
însă cu drag încă din 
perioada sărbătorilor de 
iarnă. Deşi locuim în acelaşi 
oraş, ne vedem foarte rar; 
ştiu că va veni un moment 
în care voi aşeza  şi acest 
lucru pe lista regretelor; nu, 
încă nu am o astfel de listă, 
însă, dacă tot îmi dă tîrcoale 
gîndul, mă aştept să 
sosească şi ziua  în care o voi 
întocmi.

Iaşi, 25 iunie 2012
„No me pasa nada por la 

cabeza” fueron sus primeras 
palabras y nadie le toco el 
hombro a la mañana siguiente, 
nadie se atrevio al amenazarle cuando el viento intento prestar 
algo de su tierno suspiro. Îmi imaginez că sunt în pielea 
unui astfel de personaj acum, cînd mă aflu, la ceasurile 
fierbinţi ale amiezii, în toiul unui examen. Arunc din 
cînd în cînd privirea spre tinerii cu obrajii încinşi (nici ei 
nu mai ştiu, cred, dacă de emoţie sau din cauza căldurii), 
deşi  nu e cazul să fiu atît de vigilentă; elevii nu dau 
semne că i-ar tenta altceva decît subiectul pe care-l au în 
faţă; pe deasupra, ochiul duşmănos al camerei nici nu 
clipeşte. „Tienes que escuchar, no te puedes abandonar de tal 
manera, puedes superarlo si te lo propones. ¿Superar que? ¿ 
Proponerse que?No importa, siempre hay que tener una meta”. 
Îmi las personajul confuz şi pregătit să se lamenteze. Nu-
i propun vreo soluţie, nici nu mai am cînd. Prima parte a 
examenului s-a încheiat. După o oră, îl 
regăsesc(personajul) mustrîndu-se: ¿Y tu, por que te 
mueves tan lento, como si fueras una serpiente que se prepara 
para abandonar a su vieja piel? 

Z., 30 iunie 2012
mărul cu mere dulci lipseşte mă dumiresc pînă la urmă 
în timp ce
înghit cu lăcomie prefăcută din aperitivul aşezat 
politicos pe faţa de masă albă
şi de pe margine, pentru că nu mai suntem decît vreo 
trei-patru aşezaţi,
ne privesc atent gazdele care au trebăluit de zor două 
zile peste măsură de lungi
tot ce am în faţă e foarte gustos, a sosit între timp şi 
ciorba de perişoare,
dar mi se usucă gîtlejul, parcă fiecare mişcare îmi e 
privită la microscop,
una dintre gazde, prietenă din copilărie, îmi spune că nu 
m-ar mai fi recunoscut

pe stradă dacă ne-am fi ciocnit, deşi slabe şanse să se 
întîmple,
de ani buni nu mai am niciun motiv să străbat 
bulevardele capitalei
aşez pe-o altă farfurie sarmalele gustoase şi mă pregătesc 
de plecare
soarele deja s-a întins peste mese şi peste ograda întreagă
oamenii răsuflă oarecum uşuraţi, aerul încins capătă însă 
un uşor gust amărui
spun „Dumnezeu să-l ierte”, deşi cu ochii îl caut undeva 
pe la colţul casei
nu mai e nici căruţa acolo printre clăi de fîn, dar eu tot 
aşa voi ţine minte
capătul acela de grădină şi glasul tot aştept să răsune de 
undeva de după gardul înalt
s-a instalat doar un gol care aşteaptă să fie umplut data 
viitoare cu o porţie de rîs
cuminte da, mărul cu mere dulci îmi lipseşte a rămas din 
el numai 
un ciot de care mă împiedic deschid portiţa albă şi beau 
o cană de apă rece, 
apoi o aşez cu grijă pe colacul fîntînii       

 Iaşi, 1 iulie 2012
peste ventilatoarele uriaşe din curtea spitalului
curcubeul se scurge încet ca dulceaţa de nuci
unul îşi oblojeşte genunchii cu ce a mai rămas
din culoarea lui vineţie
hoţul, hoţul
strigă o funcţionară
de la instituţia din apropiere
pe care am mai auzit-o răcnind la telefon
pe la miezul nopţii
apoi izbeşte înciudată un geam

el stă sus pe marginea clădirii
are în mînă un bulgăre de ţărînă fierbinte
care nu ştie nimicde treaba aceasta
cu închisul ferestrelor 

Iaşi, 8 iulie 2012
Zi fierbinte, fierbinte.... În toiul celor peste 30 de 

grade (cu mult!), sosesc rezultatele obţinute de elevi la 
examenul de bacalaureat. Sentimente amestecate. 

Iaşi, 9 iulie 2012
Nu-mi stă în fire, dar de data aceasta, poate şi pentru 

că de la an la an atitudinea copiilor faţă de studiu suferă 
schimbări, se nuanţează, întocmesc de zor statistici: cîţi 
elevi au note mari, cîţi, note mici, care este media pe 
clase la disciplina pe care o predau...Caut răspunsuri, 
analizez: unde am eu ceva de schimbat, cum s-a 
comportat clasa pe care am îndrumat-o patru ani, ce 
trebuie să înveţe elevii din această confruntare cu ei 
înşişi, dar nu numai. Îmi propun să îi revăd după 
afişarea notelor finale, dată fiind perioada contestaţiilor, 
pentru a discuta despre rezultate, despre efort, 
conştientizare, dăruire şi dezamăgiri. Cu siguranţă, 
fiecare va şti la data întîlnirii noastre ce are de conservat 
din, dar şi de îndreptat la atitudinea pe care a avut-o faţă 
de această suită de verificări. 

Iaşi, 10 iulie 2012
O altă zi încinsă în care caut să îndepărtez temerile şi 

dezamăgirile, pentru că apropierea lor o încinge şi mai 
tare. Urmăresc cum trec orele şi nu prea  pot aduna  
multele cioburi, însă ştiu că timp pentru lamentări nu ar 
trebui să-mi ofer. Chiar dacă se apropie zilele de 
concediu, de prea multă linişte nu voi avea parte: va fi o 
vară încărcată, cu multe hotărîri de luat şi, în consecinţă, 
cu multe schimbări de făcut. Ştiam de anumite 

jurnal cu scriitoriPagini subiective
Ştefania HĂNESCU schimbări, fireşti la vîrsta pe care o am, dar vremurile, 

atît de diferite de cele de acum peste douăzeci de ani, tot 
au reuşit să mă ia prin surprindere. Am învăţat  de-a 
lungul timpului că e bine ca, oricît de pregătit te-ai 
considera în faţa evenimentelor, să laşi un locşor pentru 
neprevăzut, astfel încît el să fie doar pe jumătate 
neprevăzut pînă la urmă, iar impactul să fie 
atenuat.Uneori merge, alteori, chiar şi aşa, măcar pentru 
cîteva clipe, tot eşti zdruncinat. Noroc de cochilie!   

Arunc o privire peste hîrtiile de pe birou şi îmi 
propun să colind oraşul în următoarele zile, pentru a  
duce la bun sfîrşit o activitate începută în timpul 
cursurilor (diplome, adeverinţe, protocoale care trebuie 
semnate de o parte din organizatori sau coordonatori ai 
unor manifestări/ întîlniri literare, pentru a le putea apoi 
oferi colegilor cărora le-am promis că le voi înmîna); în 
felul acesta şi biroul meu va fi mai puţin împovărat. 

Acum, că a trecut şi febra examenelor, doar 
rezultatele contestaţiilor urmează să mai fie afişate, 
începe, ciudat, să mă apese un sentiment pe care l-aş 
numi de înstrăinare; nu mai ştiu dacă munca intensă de 
peste an m-a acaparat într-atît încît să mă confund cu 
ceea ce fac, iar toate celelalte aspecte ale vieţii mele să se 
prăbuşească într-un plan secund ori, dimpotrivă, toată 
această perioadă m-a desprins de mine şi în sfîrşit revin, 
încercînd totodată să aşez piesele la loc. Caut să pricep, 
pentru că altfel e greu de mers mai departe şi de dus 
zilele cu toate ale lor: îmi place ceea ce fac, mai ales cînd 
tinerii dezbat şi-şi dovedesc profunzimea şi soliditatea 
cunoştinţelor ori măcar manifestă dorinţă de a cunoaşte. 
S-a produs la un moment dat o fisură totuşi, iar această 
întîmplare mă pune pe gînduri niţel.Cu siguranţă am 
învăţat ceva din anul acesta şcolar şi voi avea grijă să 
valorific aceste învăţăminte din septembrie încolo. Aş 
miza pe modalitatea inedită de a te scutura de prezent 

propusă de scriitorul 
Constantin Popa:„Când mă 
simt lovit de atîta prezent, 
mă furişez pe străzi mărunte 
şi-mi caut umbra pe vechile 
ziduri”. 

Nu mă potolesc: pun la 
punct în continuare ierarhii, 
calculez medii, obţin 
procentaje. Sunt ca un 
detectiv chemat la locul 
faptei, care caută febril ceva, 
dar nu ştie exact ce. 
Răscoleşte însă, în speranţa 
că detaliul care îl va aşeza 
pe drumul cel bun va fi 
depistat în vreun cotlon. Nu 
ştiu dacă nu cumva în 
această învălmăşeală 
căutătorul nu se caută mai 
degrabă pe sine ( suntem/ 
ceea ce am ajuns/ să credem/ că 
suntem/ curgînd ireversibil/ în 
muţenia timpului/ suntem doar 
pentru a parcurge/ nu şi pentru 
A FI). 

Caut şi bilete pentru o 
călătorie a cuiva foarte drag. Mă întreb de ce atîta 
depărtare şi gîndul că ar putea fi vorba de un mod de 
viaţă nu-mi dă pace; plecări, veniri, de cel puţin trei ori 
pe an. Sunt sigură că nici somn n-o să mai am. Am găsit. 
Mîine le vom achiziţiona. Tot mîine vom rezolva şi 
problema cazării. Se întîmplă. Nu-mi vine să cred. Nu 
plutesc de bucurie. Dimpotrivă. Poate şi pentru că nici 
zilele din urmă  n-au fost grozave. Sper să-i fi spus 
destule despre curaj, răbdare, încredere, iubire. L-am 
întrebat dacă vom fi petrecut destul timp împreună. 
Răspunsul a fost că poate chiar prea mult; şi oricum nu 
are sens să ne împiedicăm de toate fleacurile.

După ce am aţipit cam un sfert de ceas, am reluat 
lectura cărţii lui M. Blecher         ( Îmtîmplări în irealitatea 
imediată), abandonată cu săptămîni în urmă. Ajung la 
pagina 101 şi îmi notez, în timp ce o ploaie sperioasă, 
care nu izbuteşte să înmoaie căldura, cîntă pe acoperişuri 
şi pe frunzele însetate ale arborilor: 

 „În suflet îmi coborî o amărăciune nespusă, aşa cum 
poate să aibă cineva cînd vede că înaintea lui nu mai are 
absolut nimic de făcut, nimic de împlinit.

Începui să alerg pe străzi prin întuneric, sărind peste 
băltoace şi intrînd pînă la genunchi în unele din ele.

În mine disperarea crescu o clipă ca şi cum ar fi 
trebuit să urlu şi să mă lovesc cu capul de copaci. 
Imediat însă toată tristeţea se închirci într-un gînd liniştit 
şi blînd.Ştiam acum ce trebuia să fac: de vreme ce nimic 
nu mai putea continua, nu-mi rămăsese decît să  
isprăvesc cu toate. Ce lăsam în urmă? O lume umedă, 
urîtă, în care ploua încet...”. 

Dau să şterg. Măcar ultimele rînduri. Nu am pătruns 
încă atît de adînc în acest tunel al disperării.

Iulie 2012

Proverbul – înţelepciunea bătrânilor şi tinereţea înţelepciunii.
O armată bună nu poate fi înconjurată decât de ziarişti.
Eva: floare cu o singură frunză.
E greu să-ţi găseşti pacea când lupţi numai pentru tine.
Şi din proptele îţi poţi încropi un foc. Dar nu sacru.
Sunt conducători care nu au timp să repare poduri şi conducători care construiesc poduri peste timp.
Pacea cerne valori, războiul le ciuruieşte.
Iubirea – fereastră care îşi arde perdeaua.
Tinereţea ne alungă somnul prin visele sale,  bătrâneţea – prin coşmarurile ei.
Sunt ochi care nu văd decât propriile lacrimi.
Cleiul – locul unora în arborele genealogic.
Suntem liberi  ca pasărea cerului;  dar nu putem zbura deasupra norilor.
Tot crescând în ochii tăi, iubita te face să nu mai vezi altceva.
Apa în care se oglindeşte cerul senin este opera cerului înnorat.
O casă memorială nu trebuie să ne aducă aminte unde a trăit scriitorul, ci unde a devenit nemuritor.
Calul de lemn al lui Ulise – un kitsch pentru arta civilă, o capodoperă pentru arta militară.
Servilul visează că se apleacă pentru a se trage de şireturi cu şeful său.
Nu numai părinţii se sacrifică pentru copii. Şi copiii îşi sacrifică părinţii.
Unii cred că tăcerea e de aur, alţii – că doar aurul vorbeşte.
Şi politicienii slabi se simt legaţi de viaţa politică. Prin sfori de marionetă.
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În 1927, într-un articol privitor la calendarele şi 
almanahurile românilor din cele mai vechi timpuri 
până la începutul secolului trecut, Sextil Puşcariu a 
schiţat un tablou al acestor publicaţii româneşti, pe 

1care autorul însuşi l-a numit „necomplect” . Concluzia 
reputatului filolog din acest punct de vedere era 
tranşantă: cercetarea acestor tipuri de scrieri trebuie 
continuată din două motive: „spre a urmări 
importantul rol cultural pe care l-a avut acest fel de 
publicaţie periodică la noi şi a desgropa din volumele 
uitate multe pagini de literatură care ar merita să fie 

2reînviate” .
În asentimentul acestei idei îmi propun în 

prezentul text să aduc în discuţie un calendar popular 
românesc prea puţin cunoscut, de o factură oarecum 
neobişnuită. Aşa cum se ştie, calendarele şi 
almanahurile reprezintă publicaţii menite să pătrundă 
în cercurile largi de cititori. Importanţa calendarelor în 
viaţa oamenilor este exprimată foarte potrivit de 

3afirmaţia: „omu, cât trăieşte, se ia după calendar” . 
Privitor la vechimea acestora, aşa cum a demonstrat 
Mihai Sporiş, calendarul popular trebuie să fi existat 
înaintea celui creştin, „în care transpare cu câte o 
menţiune de conexiune, acolo unde sărbătoarea veche, 

4ritualul au rămas puternice” . De obicei, calendarele 
au cu un conţinut variat, prin acesta urmărindu-se 
stimularea interesului unor categorii socio-
profesionale cât mai diversificate şi multiple. Un astfel 
de interes trebuie să fi produs Calendarul femeilor 
superstiţioase, care cuprinde, aşa cum lesne intuim, 
credinţe populare şi superstiţii, dispuse cronologic, în 
funcţie de luna în care acestea se manifestau.

I.Ediţiile calendarului
Deşi a apărut în 1892, la Piatra-Neamţ, acest 

calendar a cunoscut o reeditare în 1907, tocmai 
datorită faptului că se remarcă în comparaţie cu alte 
scrieri de acest gen prin conţinutul său extrem de 
interesant. Cu privire la momentul apariţiei primului 
Calendar al femeilor superstiţioase, Sextil Puşcariu oferă 
anul 1843. Dintr-un motiv care ar putea părea bizar, 
nu am putut intra în posesia acestei ediţii a 
calendarului. Cauza pentru care nu mi-a fost 
accesibilă este cât se poate de firească: această ediţie 
nu a existat niciodată. Bănuiala cu privire la 
inexistenţa acestei ediţii a Calendarului femeilor 
superstiţioase mi-a venit în primul rând pe filiera 
numelui editorului: Const. D. Gheorghiu. Am intuit că 
există puţine şanse ca acesta să fie editorul aceluiaşi 
calendar vreme de 64 de ani! Cu toate acestea, nu am 
reuşit să aflu prea multe informaţii despre acest 
personaj. Probabil de formaţie geograf, Const. D. 
Gheorghiu a publicat Dicţionarul geografic al judeţului 
Neamţu la anul 1890. Lucrare a fost premiată de 
Societatea Geografică Română în şedinţa adunării 
generale de la 4-16 martie 1891, fiind publicată la 
Tipografia şi fonderia de litere Thoma Basilescu din 
Bucureşti, în 1895. Tot Const. D. Gheorghiu publica în 
acelaşi an 1895 a patra ediţie din Datinile poporane, 
credinţe, superstiţii şi obiceiuri de ţară. Ajunşi la această 
carte, lucrurile încep (aparent) să se limpezească. 
Datinile poporane nu cuprind altceva decât superstiţiile 
şi credinţele populare din Calendarul femeilor 
superstiţioase publicat în 1907, după ediţia din 1892! 
Însuşi pagina de început a textului propriu-zis 
cuprinde acest subtitlu: „Calendarul Femeelor 
Superstiţióse”. Nota de la sfârşitul volumului, 
aparţinând lui Const. D. Gheorghiu, lămureşte şi mai 
bine această chestiune. Această nota are următorul 
cuprins:

5„Sub titlul „Calendarul Femeelor superstiţióse”  
am publicat de la 1886 în cóce în diferite ziare 
(Corespondenţa Provincială, Reforma, Adevěrul, 
Dicţionarul Geografic al jud. Némţ, etc.) diverse datini 
şi superstiţiuni populare de natura celora ce sunt în 
acéstă carte. 

Publicându-le în volum, mě simt dator să 
mencionez, că materialul present, aşa precum este 
ordinat, iera menit să formeze sub titlul „Despre 
petrecerile locuitorilor. Calendarul datinelor şi 

credinţelor superstiţióse ale poporului. Religiune” un 
capitol din a mea Geografie Ieconomică a Romăniei, 
lucrare asupra căreea mi-am concentrat tótă voinţa de-
a o termina cât mai curând posibil.

Osebit de aceste însě, mai posed încă o bogată 
colecţiune de datine, cari din pricina numěrului lor 
considerabil, au remas să le dau în vileagul cetitorilor 
mai tîr?iu.

Asemenea mencionez, că nu am putut însemna în 
specie tóte isvoarele de unde sunt culese, precum nici 
numele prietinilor ce mi le-au comunicat, din pricină 
ca să nu ingreunez prea mult textul cu note. Voiu 
face-o, dacă trebuinţa va cere, într’o viitóre ediţiune”. 

Din informaţiile de până acum concluzionez 
următoarele: publicarea de datine şi superstiţii de 
către Const. D. Gheorghiu a început încă din 1886, în 
paginile unor periodice. În 1892 aceste articole sunt 
strânse într-un Calendar al femeilor superstiţioase. Trei 
ani mai târziu, o parte din datinele respective au fost 
incluse de autor în Dicţionarul geografic al judeţului 
Neamţ. În acelaşi an (1895), Calendarul femeilor 
superstiţioase cunoaşte o reeditare sub titlul Datine 
poporane. Credinţe, superstiţii şi obiceiuri de ţară. Ediţia 
din 1895 este considerată de autor ca fiind a patra! 
Doisprezece ani mai târziu, ediţia din 1892 este 
reeditată întocmai, fiind înregistrată de autor ca ediţia 
a doua. Const. D. Gheorghiu numeşte ediţia din 1907 
„a doua”. Acest fapt este cu totul adevărat, pentru că 
raportat la titlul volumului, un Calendar al femeilor 
superstiţioase nu mai apăruse decât în 1892. Conţinutul 

acestuia însă, fusese reeditat până în 1907 numai puţin 
de patru ori. Nu cunosc motivul pentru care ediţia din 
1895 a Datinelor este considerată a patra. După cum 
am precizat, ea ar fi trebuit să fie a doua. Însă, atât 
timp cât nu mi-a fost accesibilă ediţia din 1892 a 
Calendarului, nu am putut decât să fac presupuneri 
asupra unor aspecte. Astfel, am bănuit doar că ediţia 
din 1895 este o reeditare a celeia apărută cu trei ani 
mai devreme, pe baza faptului că ediţia din 1895 este 
identică în ceea ce priveşte conţinutul cu cea din 1907. 
Iar despre aceasta din urmă ştim sigur că este o 
reeditare a Calendarului din 1892.

Revenind la ediţia din 1843, despre care vorbea 
Sextil Puşcariu, inexistenţa acesteia nu mai poate fi 
pusă la îndoială. Inutil să precizez că existenţa acestui 
calendar de la 1843 nu este confirmată de 
instrumentele de lucru privitoare la istoria 

6periodicelor româneşti . Mai mult, această ediţie, care 
7trebuie să fi fost cu litere chirilice , nu doar că nu s-a 

păstrat, dar, după câte ştiu, nici nu a fost citată de 
vreun autor. Aşa se face că am mai găsit nici măcar o 
singură trimitere care să confirme existenţa acestui 
calendar la 1843. Este adevărat, nici ediţia din 1892 a 
Calendarului femeilor superstiţioase nu mi-a fost 
accesibilă, însă faptul că aceasta a existat este dovada 
menţionării ei  la sfârşitul ediţiei din 1907: „această 
carte s-a retipărit întocmai după prima ediţiune din 
1892” (p. 116). Totodată, ediţia din 1892 a 

8Calendarului... este citată de Sim. Fl. Marian , Nicolae 

Cartojan , ş.a. Citatul de la sfârşitul ediţiei din 1907 
surprinde un aspect esenţial din acest punct de 
vedere: „această carte s-a retipărit întocmai după 
prima ediţiune (s. m.)”. Cu toate acestea întrebarea 
rămâne: de ce Sextil Puşcariu înregistrează existenţa 
acestui calendar la 1843? Că acest an nu poate fi cel 
corect este un fapt indubitabil. Însă greşeala nu se 
explică. Să fi greşit ilustrul filolog doar cifra zecilor? 
Iată o întrebare care, în aceste condiţii, îşi are rostul. 
Mai mult, în catalogul on-line al Bibliotecii 
universitare din Bucureşti (acolo unde se păstrează 
singura ediţie cunoscută de mine) este înregistrat un 
Calendar al femeilor superstiţioase din 1893, ediţia a 
doua! În felul acesta se întrezăreşte o posibilă 
explicaţie a faptului că Datinile poporane sunt 
considerate în 1895 ediţia a patra. Să fi existat în 1893 
o a doua ediţie a Calendarului? Dar dacă admitem 
acest fapt trebuie să acceptăm că o altă ediţie, total 
necunoscută (spre deosebire de ediţia din 1893 a cărei 
existenţă e doar sugerată) a apărut în 1894. De ce în 
1894? Pentru că e puţin probabil (dar nu imposibil), ca 
aceeaşi carte să fi cunoscut două ediţii într-un singur 
an, fie şi având titluri diferite.

Problema unei confuzii în ceea ce priveşte cifra 
zecilor din anul oferit de Sextil Puşcariu ca cel de 
apariţie al Calendarului femeilor superstiţioase a fost 
observată (nu mă îndoiesc) şi de Georgeta şi Nicolin 
Răduică, în clasica lor lucrare Calendare şi almanahuri. 

101731-1918. Dicţionar bibliografic . Autorii citaţi 
înregistrează două ediţii ale acestui calendar: 1893 şi 
1907, deşi fac trimitere la textul lui Sextil Puşcariu, 
care nu vorbeşte decât de 1843! Sunt posibile aici două 
variante: fie Georgeta şi Nicolin Răduică au înţeles 
greşeala lui Puşcariu şi au corectat-o (deşi în acest caz 
nu înţeleg motivul pentru care s-au oprit asupra 
anului 1893, şi nu 1883 sau 1903...), fie au avut la 
îndemână o ediţie originală din 1893, la care însă nu 
fac trimitere (observaţiile lor asupra Calendarului 
femeilor superstiţioase se bazează pe ediţia din 1907). 

În Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului 
românesc, Calendarul femeilor superstiţioase este 
înregistrat doar o singură dată, cu ediţia din 1892, în 
dreptul căreia scrie, preluat de pe prima pagină a 

11calendarului, ediţiunea I . Aşadar, informaţia din 
calendarul din 1907 privitor la faptul că acesta 
reproduce textul ediţiei din 1892 este corectă. Dacă 
însemnarea „a 5-a mie” (aflată pe prima pagină a 
Calendarului... din 1907) se referă la a cincea ediţie, 
atunci aceasta este cât se poate de corectă, între ediţii 
fiind inclusă şi cea din 1895 (Datinele poporane). Cu 
toate acestea, problemea ediţiei din 1893 (dacă a 
existat sau trimiterea către aceasta s-a făcut de fiecare 
dată pe baza unei confuzii), sau a ediţiilor a doua şi a 
treia rămâne deschisă.

Aceeaşi Bibliografie generală a etnografiei şi folclorului 
românesc menţionează alte scrieri ale aceluiaşi Const. 
D. Gheorghiu, care astăzi nu mai pot fi consultate, fie 
pentru că se găsesc cu mare dificultate, sau, pur şi 
simplu, nu se mai păstrează în bibliotecile noastre. 
Acest autor a publicat, aşa cum de altfel mărturiseşte, 
articole în Corespondenţa provincială (Medicina populară, 

1213 (1886), nr. 353-354 ; Superstiţiile populare din luna 
mart, 19 (1897), nr. 822; Ajunul Sf. Andrei, 20 (1897), nr. 

13847-848) . În tipografia proprie de la Piatra-Neamţ a 
mai publicat în 1905, alături de cărţile despre care am 

14vorbit până acum, Th. Dornescu în activitatea sa . Se 
pare că a mai publicat în 1903, la Piatra-Neamţ, la 
Tipografia „Unirea”, Jocul „oina” şi regulamentul pentru 

15concursuri generale .
În schimb, este puţin probabil să fi publicat la 

tipografia lui Nicolae Pandelescu din Giurgiu, în 1901, 
o culegere folclorică intitulată Mofturi; aceasta din 
două motive: Const. D. Gheorghiu avea propria sa 
tipografie, iar numele său adevărat nu este Constantin 

16V. Gheorghiu  ci Constantin D. Gheorghiu!
II. Titlul 
Subintitulat „Credinţe, superstiţii şi obiceiuri de 

ţară”, Calendarul femeilor superstiţioase se deschide cu o 
strofă populară despre iubire, aşezată chiar pe prima 
pagină, menită să atragă atenţia cititorului (sau 
cititoarelor?) prin mesaj şi monorimă : „Dragostea de 
unde-ncepe, / De la ochi de la sprâncene, / De la 
buze ruminele/ De la gâtul cu mărgele,/ Şi degete cu 
inele”. Aceste versuri pot fi privite ca un preambul 
asupra conţinutului, axat numai pe aspecte extrase din 
folclorul rural românesc. Precum se ştie, la românii 
din vechime folclorul a fost o componentă esenţială a 

17vieţii acestora . Descântecele, superstiţiile, ghicitorile, 
blestemele, urările, bocetele, cântecele de leagăn, 

18proverbele şi zicătorile, strigăturile  (şi altele de tipul 
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acesta), erau parte integrantă din viaţa ţăranului 
român, cu o fire muncitoare, „prea bigot în chestiuni 
de materie religioasă şi extrem de susceptibil întru a-şi 
asimila credinţe noui pe acest tărâm” (Const. D. 
Gheorgiu).

Încă de la început, editorul ne oferă explicaţia 
titlului acestui calendar: „femeile, şi cu deosebire acele 
orfane de oarecare educaţiune cărturărească, posed o 
credinţă cu mult mai tenace, mai îndărătnică şi mai 
neţărmuită în acest domeniu al necunoscutului, de cât 
bărbaţii. Ele au un fel de calendar propriu al lor, 
imprimat într-o fecundă imaginaţiune, pe care, prin 
ereditate, îl transmit copiilor lor”. Potrivit acestei 
afirmaţii, datinile şi superstiţiile culese în rândurile 
calendarului au fost receptate de la femei, acestea 
fiind singurele capabile să dea naştere şi să 
moştenească astfel de creaţii populare. Dacă la aceasta 
adăugăm şi faptul că în popor încă mai este 
răspândită ideea conform căreia femeile sunt mai 
credincioase decât bărbaţii, mai ales că „fondul 
tuturor superstiţiunilor e numai religios” (p. 4), 
înţelegem şi mai bine motivaţia alegerii acestui titlu, 
absolut firească, contrar impresiei de prim-moment.

Un alt aspect care se observă din credinţele şi 
datinele culese, priveşte arealul geografic de unde 
acestea au fost preluate. Astfel, superstiţiile au fost 
culese din aproape toate zonele ţării: Moldova (Iaşi, 
Suceava, Botoşani, Bacău), Muntenia (Prahova, 
Dâmboviţa, Vlaşca, Ialomiţa), Dobrogea, Transilvania, 
sau chiar de la românii din Macedonia. Deşi multe din 
credinţele populare menţiontate diferă de la o zonă la 
alta (cum e şi normal), este sugestiv faptul că acestea 
se întâlnesc în aproape tot spaţiul românesc, dovedind 
unitatea românilor şi în materie de receptare şi 
păstrare a acestor reminiscenţe ancestrale.

III. Conţinutul
Primele superstiţii prezentate sunt cele care se 

desfăşurau chiar din noaptea Anului Nou. Aşa cum 
am precizat, datinile şi credinţele populare sunt 
aşezate cronologic, începând cu prima zi a lunii 
ianuarie şi sfârşind cu superstiţiile din decembrie. În 
vechime, în Ajunul Sfântului Vasile, „pentru a 
cunoaşte cum are să-i meargă omului peste an, se ieau 
atâtea pahare pe câte suflete locuesc în casă, şi pune în 
ele apă ne începută, deopotrivă de multă, pe care o 
meneşte după pofta inimii; aceste pahare astfel 
umplute le aşează apoi pe o măsuţă sub icoane, ca să 
stee până a doua-zi, când apoi măsoară apa din fiecare 
pahar, şi în care se găseşte apa în spor, aceluia i se 
prevesteşte noroc şi an bun; iar dacă va găsi apa 
înpuţinată, atunci prevestire rea se arată. În alte părţi 
(comuna Hermeziu, jud. Iaşi), deduc prevestiri bune, 
dacă punând sub icoane un pahar aproape plin cu 
apă, îl găsesc, când se scoală a doua-zi, cu promoroacă 
(brumă)”- p. 5.Tot în noaptea Revelionului se fac vrăji, 
în special de către tinerele fete şi văduve, pentru a-şi 
cunoaşte ursitul sau norocul din noul an. 

Perioada care începe în Ajunul Bobotezei (5 
ianuarie), inclusiv sărbătoarea Botezului Domnului, 
abundă în practici dintre cele mai interesante. Astfel, 
în Ajunul Bobotezii se botează copii născuţi morţi, sau 
„perduţi”, care nu au apucat să fie botezaţi cât timp 
au fost în viaţă. Botezul acestora se face cu agheazmă 
de la şapte biserici, în şapte şipuşoare (astfel strânsă 
agheazma, aceasta trebuie amestecată, cu ea 
stropindu-se mormântul copilului. La acesta se 
foloseşte şi o bucăţică de pânză ca de trei coţi). În felul 
acesta copilul părăseşte starea de Moroi. Tot în Ajunul 
Bobotezei se face de ursită. Fetele trebuie să nu 
mănânce nimic până seara, apoi se închină Maicii 
Domnului, rugând-o să le arate ursitul. Sunt 
consemnate câteva descântece de acest gen, care se 
spun numai după ce s-a pus busuioc în vatra plină de 
jăratic, descântat cu un cuţit.

Cu agheasma mare (de la Bobotează) se pot 
tămădui bolile. Tot acum, „când esă preotul cu 
Iordanul, fetele s-aţin să vadă pe flăcăii cari vor trece; 
dacă printre dânşii va zări pe unul călare pe un cal 
alb, atunci de bună-seamă că se mărită câşlegele acele; 
iar  de nu vede cal alb, atunci numără flăcăii, şi de-s 
cu soţ tot e bine”.

Luna ianuarie este una dintre cele mai pline în 
superstiţii. La 16 ianuarie, de Lăutul Sf. Apostol 
Petru, femeile serbează atunci jumătate de iarnă. La 25 
ianuarie sunt celebraţi Filipii, când femeile nu se spală 
pe cap şi nu se lipeşte vatra, „pentru că-i rău de lupi”.

În februarie, pricipalele credinţe sunt cele de la 
Sfântul Haralambie (10 faur), când se face o colivă din 
care se dă păsărilor să nu moară, dacă vor fi bolnave. 
Sfântul Haralambie este şi cel care fereşte lumea de 

ciumă. De Sfântul Vlasie se deschide gura păsărilor. 
Dacă femeile însărcinate nu vor serba pe Sfântul 
Vlasie, vor face copii schimonosiţi.

Luna martie este străbătută de concepţii şi 
superstiţii nu lipsite de interes. Astfel, încă de la 1 
martie superstiţiile se ţes în jurul Babei Dochia. Pe 2 
martie, de Sfântul Toader se tund vitele în frunte. 
Mamele care au copii trebuie să îi spele acum în 
scăldătoare cu pietricele şi flori de fân. Tot în martie 
este începutul Postului Mare. În sâmbăta lăsatului de 
sec la brânză se face pomenirea morţilor. După lăsatul 
secului de brânză are loc Spolocania, când se posteşte 
şi nu se face treabă. Pe 9 martie se pregătesc sfinţişorii 
iar pe 17 (de Alexii) ies şerpii şi jivinele în pădure. 
Blagoviştenia (Bunavestire) e pe 25 martie, iar 
Dragobetele se serbează mai mult în Oltenia (situaţia 
de la începutul secolului trecut). În joia patimilor, în 
judeţul Ilfov, pe cât se citesc cele 12 evanghelii, se 
aprinde un bulgăre de tămâie, fiind bun de păstrat 
pentru tunete, trăsnete şi ...„copii speriaţi”!

Femeile se pot purta aspru cu bărbaţii de Ropotine 
(sărbătorite marţi după Paşti). Tot acum se opreşte 
orice fel de muncă. Joile după Paşti sunt Paparudele, 
care se obişnuiesc mai mult la ţigani. Scaloenul se 
serbează în Joia din săptămâna a patra după Paşti 
(mai cu seamă în Dobrogea). Acum fetele din sat fac 
chipul unui om mititel, din lut, îl pun într-un sicriu de 
papură şi-l dau pe Dunăre. De Izvorul Tămăduirii 
femeile fac din nou pască şi ouă roşii, pentru că 
urmează Paştile Blajinilor, iar în Săptămâna  Negrilor 

se ţine post negru (cine moare de la Înviere până la 
Ispas merge direct în Rai).

În Ajunul Sfântului Gheorghe, pe 22 aprilie, se ia 
mana vacilor. Marile sărbători populare care urmează 
după Sfântul Gheorghe sunt Drăgaica şi Sânzâienele 
(24 iunie), Circovii (17, 18, 19 iulie), când nu se 
piaptănă, Foca (22 iulie), Ilie Pălii (27 iulie), Probajnele 
(6 august), când indiferent de situaţie nu se ceartă cu 
nimeni. Urmează sărbătoarea Sfintei Cruci, vrăjile din 
noaptea Sfântului Andrei şi marile sărbători ale lunii 
decembrie. Cele din Ajunul Crăciunului (când cel care 
vede cerul deschis şi aude toaca are noroc şi sănătate) 
sau din zilele de Crăciun, au o importanţă sporită în 
raport cu celelalte. De exemplu, dacă la tăiatul 
porcului splina e mai groasă la unul din capete ori la 
mijloc, iarna va fi mai geroasă către început, mijloc sau 
sfârşitul ei, în funcţie de partea unde splina e mai 
proeminentă. Pe 22 decembrie se sărbătoreşte Sfânta 
Anastasia, care este izbăvitoare de otravă. 

După datinile lunii decembrie sunt trecute toate 
credinţele din cursul fiecărei zile a săptămânii. 
Superstiţiile amintite în acest calendar sunt mult prea 
complexe şi variate pentru a le putea aminti pe toate. 
Am selectat o parte dintre ele, pentru a ne forma o 
imagine despre conţinutul său. În general, se observă 
că aceste datini şi credinţe populare se suprapun peste 
marile sărbători creştine. Cu toate acestea, aşa cum 
observa Ion Ghinoiu, „zilele lipsite din calendarul de 
sărbători au fost completate cu tradiţii populare legate 

de momentul calendaristic” . O perspectivă generală 
asupra conţinutului acestui calendar a fost formulată 
în mod pertinent de Georgeta şi Nicolin Răduică: 
„combate religia şi superstiţiile” şi, prin el „este 
evidenţiată poezia tradiţională a obiceiurilor şi 

20datinilor populare” . 
IV. Concluzii
La 1907 preţul Calendarului femeilor superstiţioase nu 

depăşea 1 leu, ceea ce mă face să cred că era accesibil 
şi de interes major nu doar pentru femeile din Piatra-
Neamţ, aşa cum am putea crede, ci deopotrivă pentru 
persoanele dornice să-şi cunoască folclorul propriei 
ţări. Faptul că ediţia din 1907 este o reeditare a altora 
mai vechi, de la sfârşitul secolului al XIX-lea, îmi 
confirmă ideea că acest calendar trebuie să fi avut în 
rândurile publicului un impact nu lipsit de 
importanţă. De altfel, aşa cum am precizat, 
calendarele şi almanahurile se deosebesc de alte 
publicaţii tocmai prin faptul că sunt destinate tuturor 
categoriilor de cititori. 

Au circulat în spaţiul românesc diverse calendare, 
de la cele literare şi istorice, până la cele adresate 
„bunului gospodar” (editat în 1845 de I. Ionescu, la 

21Iaşi) . Din perspectiva conţinutului, Calendarul femeilor 
superstiţioase rămâne o lucrare extrem de interesantă, 
poate chiar unică, iar editorul acestuia un adevărat 
pasionat de folclor, pe care l-a consemnat cu 
minuţiozitate, întocmai ca Simion Florea Marian, 

22Elena Niculiţă-Voronca sau I.-Aurel Candrea .
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Toate progresele technice, care au adus aşa de 
mari schimbări în viaţa economică şi socială a 
omenirii, în decursul ultimilor ani, sunt datorite 
studiilor şi cercetărilor oamenilor de ştiinţă şi 
technicienilor, pentru a găsi întinse domenii de 
aplicaţiuni practice constatărilor şi legilor ştiinţifice.

Tehnica este strâns legată de ştiinţă în toate 
domeniile ei de aplicaţiuni; ştiinţele fizico-chimice şi 
naturale găsesc numeroase aplicaţiuni în tot ce 
serveşte, în bine sau în rău, viaţa popoarelor şi a 
omenirii. Prin această strânsă legătură între ştiinţă şi 
tehnică este nevoie ca toate ştiinţele să progreseze 
spre a ajunge la o cât mai exactă şi largă cunoaştere 
a naturei, explicare a fenomenelor şi stabilire a 
tuturor acestor fenomene; este nevoie ca tehnica să 
facă mai mari progrese pentru o cât mai bună 
aplicare a principiilor stabilite de ştiinţă, şi o cât mai 
raţională folosire a materiei şi energiei; dar este 
nevoie de studii şi cercetări cât mai aprofundate 
pentru a folosi, cât mai bine, şi cât mai complet, 
cunoştinţele ştiinţifice pentru aplicaţiunile tehnice 
necesare propăşirei vieţii sociale şi economice a 
omenirii.

Domeniul de activitate a oamenilor de ştiinţă este 
foarte întins; din ce în ce mai mult este de observat 
şi de studiat pentru a fi mai bine cunoscută natura şi 
fenomenele ei, pentru a se găsi explicaţiuni a stabili 
legătura între cauze şi efecte, şi a preciza legile 
tuturor fenomenelor. În toate ramurile ştiinţifice s-
au produs mari schimbări, datorită aprofundării 
studiilor; cele necunoscute ieri, azi sunt cunoscute, 
cele considerate ieri ca minuni, sunt azi fenomene 
explicate; zi la zi cunoştinţele ştiinţifice evoluează, 
nou fapte şi constatări apar, nou fenomene sunt 
explicate, nou legi şi teorii sunt stabilite. În 
domeniul ştiinţelor pure totul este în o continuă 
schimbare; nimeni nu se poate gândi la baze 
absolute pentru toate ştiinţele care preocupă pe 
savanţi.

În aceste condiţiuni rolul oamenilor de ştiinţă 
este foarte mare; cât mai multe cercetări ştiinţifice 
trebuie a se ocupa de ramurile de ştiinţă pură şi o 
cât mai bună preparare au nevoie aceşti savanţi în 
diferitele specialităţi ale ştiinţei. Activitatea 
oamenilor de ştiinţă este la baza progreselor ce se 
realizează, formează elementul principal al bunei 
vieţi viitoare a omenirii.

Tehnicienii la rândul lor au de folosit 
cunoştinţele câştigate de către oamenii de ştiinţă, 
pentru a găsi cele mai bune mijloace de a folosi 
progresele ştiinţei în aplicaţiunile practice pentru 
viaţa economică şi socială a omenirii. Tehnicienii au 
a se preocupa mai puţin de constituirea şi 
fenomenele naturii, de legile care explică 
fenomenele ştiinţifice; ei trebuie a se servi de aceste 
rezultate ale oamenilor de ştiinţă pentru a rezolva 
problemele practice, pentru a obţine cele mai bune 
rezultate, pentru a găsi cele mai bune şi raţionale 
utilizări ale materiei şi energiei.

Omul de ştiinţă lucrează în laborator pe când 
tehnicianul lucrează în fabrică şi pe şantier.

Dar făcând această separaţiune şi caracterizare a 

rezultatele obţinute prin aceste organizaţiuni sunt 
de o mare importanţă pentru tehnică, prezentându-i 
căi noi de realizări practice; de multe ori studiile şi 
cercetările ce se fac în asemeni organizaţiuni 
îndrumează noi studii şi cercetări de pură ştiinţă în 
o anumită direcţiune.

Marile progrese şi marile dezvoltări făcute, în 
ultimii ani, în domeniile construcţiilor mecanice, în 
siderurgie şi metalurgie în aplicaţiunile de tot felul a 
electrotehnicei, în dezvoltarea industriilor chimice, 
în navigaţie pe apă sau în apă, în construcţiunile 
aeronautice, în tehnica atacului cu gaze şi de 
apărare, etc., sunt datorite, în mare parte, lucrărilor 
unor asemeni institute de studii şi cercetări, organe 
publice sau instituţiuni private. Pentru o raţională 
dezvoltare industrială a unei ţări, în acord cu 
progresele ştiinţei şi cu acele ale tehnicei institutele 
de studii şi cercetări sunt absolut necesare. Industria 
unei ţări nu se poate ţine la nivelul progreselor ce se 
realizează, în tehnica mondială, fără a fi 
documentată asupra a tot ce se face; ea nu poate 
progresa, în mod ştiinţific şi raţional, fără concursul 
institutelor de studii şi cercetări.

Astfel de institute de studii şi cercetări au fost 
înfiinţate prin investirea de sume mari pentru 
instalaţii şi sunt dotate cu importante sume pentru 
acoperirea cheltuielilor lor anuale. Fără mijloace 
suficiente nu se poate dispune de instalaţii per-
fecţionate şi la curent cu progresele ce se realizează 
în ramura respectivă; fără a plăti bine un asemenea 
institut nu ar putea dispune de un personal bine 
pregătit, cu o solidă cultură ştiinţifică şi tehnică. În 
străinătate multe din aceste institute de studii şi 
încercări sunt instituţiuni de stat, instalate şi între-
ţinute din bugetele publice; alteori sunt instituţiuni 
publice dar instalate şi întreţinute prin subvenţii şi 
donaţiuni ce se obţin; iar unele mari industrii şi-au 
creat asemeni instituţiuni proprii, pentru uzul lor 
exclusiv, sau în asociaţiuni pentru grupări de 

industrii similare.
La noi în ţară avem câteva asemeni institute 

publice de studii şi cercetări; menţionăm institutele 
ce au fost create pentru studii geologice, agricole şi 
forestiere; şi unele intenţii sau încercări timide se 
manifestă de către anumite industrii particulare. 
Studii şi cercetări în unele ramuri de activitate 
ştiinţifico- tehnică se fac şi la noi; asemeni activităţi 
reprezintă mai mult opere personale ale unor 
oameni de ştiinţă sau tehnicieni cu predispoziţii şi 
cu dorinţa de a realiza ceva. Nu există încă nimic 
organizat. Mulţi oameni de ştiinţă şi tehnicieni 
doritori a face cercetări sunt opriţi în elanul ce ar 
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omului de ştiinţă şi a tehnicianului, nu putem izola 
complet câmpurile lor de activitate. Între savantul 
om de laborator care se ocupă cu ştiinţa pură şi intre 
tehnicianul care lucrează în fabrică şi pe şantier, 
aplicând rezultatele obţinute de cel dintâiu, trebuie 
să existe un domeniu comun. Este domeniul în care 
se face legătura intre fenomenele şi legile ştiinţifice 
şi aplicaţiunile practice ale tehnicei. Fiecare fenomen 
observat şi fiecare lege ştiinţifică stabilită, rămân în 
domeniul abstractului, fără prea mare interes 
practic, atâta timp cât nu găsesc întrebuinţare în 
aplicaţiunile practice ale realizărilor tehnice între-

buinţate în viaţa omenirii.
Toate fenomenele calorifice şi toate teoriile şi 

legile termodinamice capătă importanţă prin 
aplicaţiunile lor Ia maşini termice; interesantele 
descoperiri în domeniul electricităţii şi 
magnetismului şi toate legile stabilite de marii 
savanţi electro-tehnicieni, au fost puse în mare 
valoare prin variatele şi numeroasele aplicaţiuni 
industriale care au contribuit la schimbarea vieţii 
omenirii, mai mult chiar decât maşina cu aburi. Cu-
noaşterea tuturor fenomenelor şi reacţiunilor 
chimice şi toate legile din domeniul chimiei, nu au 
avut mare efect mai înainte de aplicarea lor pe o 
scară din ce în ce mai întinsă, în domeniul chimiei 
industriale. Putem continua cu astfel de exemple 
căci progresele realizate în toate ramurile ştiinţifice, 
fie ele mecanice, fizice, chimice sau naturale, au 
căpătat importanţă prin aplicaţiunile practice în 
domeniul respectiv folositor omenirii.

Acest domeniu comun între ştiinţă şi tehnică, în 
care rezultatele obţinute de către oamenii de ştiinţă 
în cabinetele lor de studii şi în laboratorii, sunt 
urmărite pentru a găsi aplicaţiuni în realizări tehnice 
practice, constituie câmpul de activitate a 
institutelor, sau laboratoriilor de studii şi cercetări. 
(Laboratoires d'Études et Recherches; Institut of 
Scientific and Industrial research; 
Forschungsinstitute etc.), care în ultimul timp au 
fost înfiinţate şi funcţionează în cele mai multe din 
ţările culte.

Asemeni instituţiuni sunt organizaţiuni de stat; 
sau în unele ţări şi pentru anumite scopuri chiar 
organizaţiuni particulare înfiinţate şi întreţinute de 
către asociaţiuni de industriaşi sau chiar de către 
industrii mai importante. Multe din institutele de 
studii şi cercetări funcţionează pe lângă şcoli tehnice 
superioare sau facultăţi universitare, cu programe 
bine precizate în anumite specialităţi. In general 
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putea avea din cauza lipsei unor asemeni institute şi 
prea puţini urmăresc aceste cercetări în stagii ce au 
ocazia a face în străinătate, sau uneori în laboratoare 
ce au alt rol decât acel al cercetărilor ştiinţifice cu 
scopul aplicaţiilor practice.

În stadiul evoluţiei economice de azi şi a 
dezvoltării însemnate ce România ia în domeniul 
industrial, considerăm că este nevoie a ne gândi 

serios la organizarea studiilor şi cercetărilor 
ştiinţifice pentru aplicaţiunile practice. Bunele idei, 
şi chiar intenţiuni, ce câte odată se manifestă în 
această direcţiune vor trebui puse în practică; şi 

credem că în ţara noastră, unde se cheltuiesc mulţi 
bani, şi de multe ori pentru scopuri cu totul inutile 
interesului ţării, se vor putea găsi sumele necesare 
pentru ca o asemenea instituţiune să poată lua fiinţă, 
să se poată organiza încât mai bune condiţiuni 
pentru a satisface nevoilor noastre economice, şi să 
poată da ocaziunea oamenilor de ştiinţă şi 
tehnicienilor să aducă o contribuţie folositoare 
propăşirii industriale a ţării.

În acest scop credem că Statul ar trebui să ia 
iniţiativa de a crea o asemenea organizaţiune de 
studii şi cercetări, afectând instituţiunii sumele 
necesare, şi îngrijind ca aceste fonduri să poată fi 
completate prin subvenţii, donaţiuni, ajutoare de la 
persoane, dar mai ales de la instituţiuni şi 
întreprinderi care ar avea interes în rezultatele 
practice ale unei asemeni organizări, în folosul 
economiei noastre naţionale.

Considerăm că cele mai bune rezultate s-ar putea 
obţine dacă o asemenea organizare de studii şi 
cercetări ar fi independentă de orice instituţiune de 
stat, administrativă sau didactică. S-ar putea crea un 
«Oficiu de studii şi cercetări» cu o largă autonomie 
administrativă, şi cu completă independenţă în 
activitatea ştiinţifico-tehnică. Pentru administrarea 
acestui oficiu ar trebui să se prevadă un Comitet de 
Administraţie, format din puţine persoane pricepute 
şi convinse de rolul unei asemeni organizări, şi cu o 
concepţie de o administraţie bună şi corectă. Iar 
pentru conducerea activităţii ştiinţifico-tehnică să fie 
instituit un Consiliu al studiilor şi cercetărilor, complet 
independent şi format din cele mai proeminente 
personalităţi ale ştiinţelor şi tehnicelor respective, 
aleşi dintre reprezentanţii Academiilor şi 
Instituţiunilor ştiinţifice, dintre personalul didactic a 
Facultăţilor de ştiinţe şi a Şcoalelor Politehnice, şi 
dintre industriaşi. Nu voim a intra în detaliile de 
compunere a Comitetului de administraţie şi a 

Consiliului de studii şi cercetări, şi nu ne ocupăm de 
direcţia şi administraţia unui asemenea oficiu; poate 
cu altă ocaziune vom putea intra în aceste detalii de 
organizare şi funcţionare.

Lucrările efective ale acestui oficiu de studii şi 
cercetări s-ar face în laboratoriile, sau mai bine zis 
institutele respective, care s-ar putea organiza după 
necesităţile diferitelor ramuri tehnice în care ar 
trebui îndrumată activitatea cercetărilor. Numărul 
unor astfel de institute nu ar putea fi limitat şi fixat 
de la început; se vor crea institute după nevoi, şi se 
vor organiza în concordanţă cu chestiunile ce ar 
avea de urmărit, fiecare institut, în ramura de 
activitate ce ar deservi. Şi credem că va fi necesar ca 
actualele Institute de studii (Institutul geologic, 
Institutul de studii agronomice, Institutul de studii 
forestiere), să fie puse sub dependenţă oficiului de 
studii şi cercetări ce ar lua fiinţă.

Rolul unei asemenea organizaţii de studii şi 
cercetări ar fi mare pentru viaţa economică a ţării; în 
timp de pace şi în timp de război, rezultatele 
studiilor şi cercetărilor ce se vor face, vor aduce 
foloase imense propăşirei industriale a ţării şi pro-
greselor ştiinţei respective. O astfel de organizare, ca 
organ de stat, va trebui să urmărească chestiuni de 
interes general, şi rezultatele să fie puse la dispoziţia 
tuturor ce vor avea interes; o asemenea 
organizaţiune nu va constitui institutul de studii şi 
cercetări a unei anumite întreprinderi sau asociaţii 
de întreprinderi când rezultatele obţinute sunt 
rezervate acelor instituţiuni cărora organizaţia 
aparţine. Natural însă că o asemenea organizaţiune 
publică va ţine secret anumite rezultate în chestiuni 
de un mare interes naţional pentru care ţara are tot 
interesul a nu fi divulgate mai înainte de a fi bine 
puse la punct sau chiar aplicate; în această din urmă 
categorie ar intra rezultatele obţinute în probleme ce 
s-ar studia în legătură cu apărarea naţională.

Acestei organizaţiuni publice, oficiului de studii 
şi cercetări, ar trebui să i se dea sarcina de a încuraja 

studii şi cercetări ce se urmăresc în laboratoriile 
existente pe lângă unele instituţiuni de învăţământ, 
sau de aplicaţiuni. Şi tot acest oficiu va trebui să aibă 
obligaţiunea de a urmări şi încuraja activitatea 
tuturor iniţiativelor particulare care sunt create 
pentru a urmări propăşirea unor anumite probleme 
de ordin ştiinţific şi tehnic în institute sau 
asociaţiuni cu scopuri bine precizate; şi să încurajeze 
lucrările în laboratoriile de studii şi cercetări care 
încep a fi instalate de către anumite întreprinderi şi 
care se vor instala în viitor, pentru anumite ramuri 
de activitate ştiinţifică şi tehnică.

În atribuţiunile unui asemenea oficiu de studii şi 
cercetări ar trebui să intre relaţiunile cu organizaţiile 
similare din străinătate pentru ca oficiul românesc 
să fie în curent cu toate progresele ştiinţifice şi 
tehnice ce se realizează în întreaga lume. În acest 
scop oficiul va trebui să-şi instituie o bibliotecă şi o 
arhivă de documentare cât mai complete, la 
dispoziţia oamenilor de ştiinţă şi tehnicienilor 
români ce studiază şi cercetează diferitele probleme. 
Şi tot oficiul va trebui să editeze publicaţiuni 
ştiinţifice pentru a difuza rezultatele obţinute în 
institutele şi laboratoriile sale, sau în instituţiuni 
româneşti încurajate de oficiu, care trebuiesc 
cunoscute pentru a contribui la propăşirea ştiinţei şi 
tehnicei.

Îndeplinirea rolului ce un astfel de oficiu de 
studii şi cercetări are, va depinde de organizarea 
serioasă ce i s-ar da şi de alegerea oamenilor de 
ştiinţă şi a tehnicienilor ce vor avea să activeze în 
institute şi laboratorii. Dar reuşita unei astfel de 
organizare va depinde, în primul rând, de mijloacele 
materiale de care va dispune. De aceea credem că 
este absolut necesar a se crea un fond de studii şi 
cercetări prin dotări importante din bugetul Statului 
şi a altor administraţii publice, prin donaţiuni şi 
subvenţii. Şi credem că nu va fi greu ca în bugetul 

Statului nostru, unde se trec sume pentru multe 
cheltuieli a căror utilitate este, de multe ori, cel puţin 
discutabilă, să se poată găsi sumele ce ar necesita 
unei asemeni opere de interes general. Iar prin 
activitatea ce un asemenea oficiu de studii şi 
cercetări va desfăşura, va parveni a-şi impune rolul 
important ce are în viaţa economică, şi uşor se vor 
găsi instituţiuni şi persoane, care vor alimenta 
fondul de studii şi cercetări, prin donaţiuni sau 
subvenţii, sau prin legate; sumele astfel donate vor fi 
mai cu folos întrebuinţate decât multe donaţiuni, 
subvenţii şi legate ce azi se fac mai mult pe alte 
consideraţiuni, decât urmărirea unui scop de un 
mare interes naţional. Oficiul de studii şi cercetări va 
obţine cu atât mai multe donaţiuni şi legate cu cât va 
realiza mai mult, dar şi cu cât administrarea 
fondului se va face încât mai bune condiţiuni de 
absolută corectitudine.

Credem că o organizare de Stat pentru studii şi 
cercetări, organizată după o concepţiune largă şi pe 
baze ştiinţifice şi tehnice, aşa după cum am schiţat 
mai sus, va aduce foarte mari foloase ţării:

1. Va deschide un câmp de activitate ştiinţifică şi 
tehnică unor oameni de ştiinţă şi tehnicieni, formaţi 
în facultăţile de ştiinţe şi şcolile politehnice, şi cărora 
li se va da ocaziunea de a se specializa în o anumită 
ramură ştiinţifică sau de aplicaţiune tehnică. În 
modul acesta se va crea şi la noi ca în alte ţări 
civilizate, omul de ştiinţă şi tehnicianul destinat 
studiilor şi cercetărilor; se va deschide acestui 
personal un larg orizont de activitate pentru viitor. 
Apoi acest personal de studii şi cercetări va parveni 
să formeze o şcoală românească în diferite domenii, 
şi să contribuie a aşeza ştiinţa şi tehnica românească 
la nivelul celor din ţările civilizate.

2. Va deschide perspective noi de realizări 
industriale, contribuind la perfecţionări în 
industriile existente şi la creaţiuni de noi industrii ce 
până acum nu existau la noi în ţară, tot aşa cum s-a 

întâmplat în alte ţări mai înaintate ca noi, din punct 
de vedere industrial.

3. O asemenea organizare de studii şi cercetări va 
fi o instituţiune ştiinţifică, fără scop direct lucrativ, 
dar de un mare folos pentru propăşirea industrială; 
din această cauză credem că industria ţării va 

înţelege uşor, interesul de a susţine materialmente o 
astfel de organizare.

Un oficiu de studii şi cercetări va fi una din 
organizaţiunile care ar face parte din scutul de 
întărire a structurii noastre economice alături de un 
institut industrial, despre care ne-am ocupat cu altă 
ocazie), dar cu care, organizarea ce preconizăm aici, 
nu va face o dublă întrebuinţare; oficiul de studii şi 
cercetări va contribui la întărirea şi consolidarea 
unei industrii româneşti bazată pe rezultatele 
cercetărilor ştiinţifice şi a realităţilor existenţei 
noastre economice.

31 Ianuarie 1938.
(«Buletinul I.R.E.», Anul VI, Nr. 1 – Martie 1938)
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Referinţe critice:

Iscusinţa poetului e în făurirea 
scurtăturilor (raccourcis), în 
obţinerea (ca şi în arta 
extremorientală) a poemului într-un 
vers ori cel mult două-trei. Acesteia 
i se adaugă propensiunea către 
maxime (aforisme) etico-
behavioristico-estetico-filosofice, 
rezultatul fiind dintre cele mai 
izbitoare, cuceritoare, 
descumpănitoare. (...) Deosebit de 
condensate şi meşteşugite, 
suprapunându-se perfect genului 
extremoriental, îmi par bunăoară: 
„Toamna întunecată şi rece/ ca 
ochiul unui cântăreţ folk” ori „Am 
văzut într-o zi/ pe-această bancă 
roşie/ un fluture cenuşiu”. (...) 
Alteori imaginile se ivesc dintre 
incongruenţe delectabile, încătuşate 
în taine pe care nu le-am dori 
vreodată desluşite: „Pisicii îi 
vorbesc ca unui talisman; Somnul 
ca un aparat de sudură/ şuieră între 
insecte”. Înclinaţia şi dragostea 
pentru neîmpodobire, concret şi 
maximă concizie – camuflate sub 
dezinvoltură şi dezabuzare – 
îngăduie elucidarea – parţială se-
nţelege – a simţămintelor 
primordiale (inconştiente? refulate? 
abil ţinute sub obroc?) ale poeziei 
lui Gheorghe Grigurcu. 

Nicolae Steinhardt

Gheorghe Grigurcu excelează 
deci în sentinţe de o rară pregnanţă 
metaforică (insolitul lor e cu rigoare 
meditat, ceea ce le conferă nobleţe, 
exemplaritate), în stilul gnomic: 
„Zeii se îngroapă ca nişte insecte/ o 
dată cu stigmatele noastre” 
(Autumnală), sau: „Şi focul 
denunţat in fum ca o virtute” 
(Tradiţie); chiar când apare nespus 
de delicată, imaginea e grea de 
substanţă estetică, ce o trage spre 
adâncuri: „Peştii se strâng la 
căpătâiul rozei muribunde” 
(Eleşteul); căci, dacă ar fi să 
caracterizăm sensibilitatea proprie 
poetului celor Trei nori, ar trebui să 
pornim de la următoarele versuri: 
„... să caut/ acel tărâm decolorat de 
unde nimeni/ nu se întoarce 
înapoi/ decât cu propriul său chip” 
(Madrigal).

Sensibilitatea poetului Grigurcu 
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Planta de cameră

Planta creşte în cameră
ca un orb.
Planta cerşeşte.
Stă cu mâna-ntinsă-n
care punem
propria ei frunză.

Imn vieţii

O, moarte, dezrobire prea-nceată
în dimineţile mele încă tânjind
după dragoste.

Adesea mă simt o relicvă
a unei glorii creându-şi
din nevăzut o nouă viaţă umilă.

Un os într-un muzeu descriind
curbe de sânge în spaţiu.

O monedă ce n-a capitulat
nici în osânda trândăviei.

O, moarte, dezaprobare tăcută
a tot ce-am făcut
şi totuşi armonie, lucire
de plâns etern.

Tu nu cauţi trofee niciodată,
căci biruinţa ta-i absolută
şi fără dovezi.

Zadarnic s-a umplut cimitirul
cu morţi pe jumătate culcaţi
în alcovuri de piatră,
îngânând cântecul celor vii,
privighetori de tămâie.

Zadarnic mâinile lor de argint
alungă roiul frunzelor
de pe feţe.

Netrebnici sunt morţii solemni,
morţii sociali ne'ndurându-se
să se părăsească pe sine.

Dar tu, o, moarte, eşti o simplă-ntoarcere a 
capului,
o expiraţie calmă
a celui care trăind prea adânc
deodată uită viaţa.

E ceasul

E ceasul târziu la capătul uliţei
obrazul galben se-nchide ca o umbrelă.

Ploaia cade în cele din urmă
în aceste băuturi reci, liniştite.

Am oprit trăsura-n adâncul ochiului
acolo unde nici tu nu ştii ce să faci.

Dacă voi aţi şti

memoriei lui G. Georgescu

Dacă voi aţi şti
florile din care
piatra-am făurit-o.

Florile presate
piatra mea tombală.

Semn de carte

În sticlele roşietice-ale barului
ca-n scoici vuieşte marea.

Egoistă-i depărtarea.

Să punem la cale un sărman trecut,
un mic viitor,
orice, o urmă de viaţă.

Opreşte-te

Opreşte-te o singură dată
la un singur lucru
nu te grăbi.

Femeia are sânii scăldaţi în vocale
priveşte-o cu-atenţie.

Femeia are o mişcare imensă
concentrată ca a ceasornicului.

Ea aşteaptă clipa când trebuie
să lepede mobilele
ce-i împodobesc părul.

Muntele

Zadarnic braţele încoronate
şi punctele lor de vedere.
În saci ruginiţi încape tot muntele
doar că n-ai unde-l duce.

Poet şi pictor

pentru Lidia

Pentru liniştea sufletului meu
lasă-mă să scriu poeme,
pentru liniştea trupului meu
lasă-mă să pictez.

Dacă poemele mă-nfăţişează-aşa cum sunt,
tablourile mă arată cum aş fi putut fi,
dacă sufletul e întâlnire
trupul e tandreţea unei aşteptări.

Zi

O roză a mâncat muntele
pe care te pregăteai să urci.

Nu-mi spune

Nu-mi spune că te-ascunzi acolo unde te-ascunzi
(în simţuri în gânduri obscure
în perdelele obosite ca un grai pe care nu-l mai 
foloseşti
ori pur şi simplu în grădina ta dezabuzată)
lasă-mă să ghicesc chipul în care
te-ai ascuns ca să te poţi ascunde.

Fabulă

Un păianjen negru-n ungherele nopţii
întinde firele, suge
cu grijă dragostea
din pura mişcare, fără să ştie
că lămpile sunt pline

de păianjeni la fel,
incandescenţi.

Rândunica

O rândunică se-nalţă
în spaţiul brut
spre a-l rafina.
 
Evenimente

1. O piatră se taie la deget (îi iei apărarea
şi-l învinuieşti pe Arhimede).

2. Un grăunte se umple de licoarea a trei recolte
(i te prosternezi).

3. O viespe îţi înţeapă aureola
de care tocmai voiai să scapi.

Cluj

Aici am studiat aici îmi sunt dorinţele amănunţite
ca o hartă militară
aici ţi se iveşte cea mai limpede expresie de 
bunătate
aici s-au umplut firele telefonice de lacrimile mele
înspumate ca norii
aici surâsul tău aşteaptă pentru totdeauna
ca o grămăjoară de fragi pe farfurie.
 
Fragede anotimpuri

Fragede anotimpuri ce ne privesc din faţă din 
spate
cum Soarele care mereu fotografiază
spre-a fixa câte-un detaliu nemuritor

anotimpurile ce ne-aşează pe trepied
ne potrivesc veşmintele cu-o grijă expertă

obţin imaginea noastră
dar nu ne-o mai arată niciodată.

Avantaj

Poeţii care scriu direct pe piele

Iulie 2012

Gheorghe Grigurcu

izolaţi orgolioşi ameninţându-se
cu un surâs de sânge

poeţii care scriu direct pe respiraţie
se-amestecă unii cu alţii şi nu
se mai pot ameninţa cu nimic.
Din când în când

Din când în când răscolind
hârtiile vechi prin care s-a
plimbat Existenţa
ca un saurocton
strălucitor şi naiv
călare
scoţându-le la lumină
ca şi cum
ah ca şi cum
ca şi cum
şi atât.

Dialectică

Cunoscând înţelepciunea, zise,
cunoşti şi realul

realul de-l cunoşti, continuă,
cunoşti morala
morala de-o cunoşti, urmă,
păzeşte-o de altă cunoaştere.

Psalm

L-ai făurit pe poet asemenea Ţie
poetul şi-a făurit poezia asemenea lui

Te-a imitat doar forjându-şi această metalică 
umbră
ce-l însoţeşte deşi nu-l apără

această vizuină plutitoare ca un vânăt nor

această stea trufaşă ce se ofileşte ca un ghiocel.

Clasicism

Treci prin verdeaţa verii ca printr-o apă clară
spre-a zugrăvi pe unda ei albastrul tău ochi 
funerar
(galben ar fi trebuit să fie frunzişul şi ochiul negru

căci vechii greci nu foloseau în picturile lor
nici albastrul nici verdele).
 
Adevărul

Adevărul cum o oglindă publică
în care oricine are dreptul să-şi facă cu ochiul

spre-a se putea recunoaşte.
 
Ars poetica

Nimic la voia întâmplării totul construit
cu o rigoare care strigă sălbatică

cu o dezordine care tace
resignată civilizată.
Oglinda plânge-n hohote

1. Oglinda plânge-n hohote lacrimile ei
cresc halucinant devin valuri se umplu de peşti.

2. Oglinda e-o memorie egală cu prezentul iată de 
ce o doare capul
şi-asemeni unui Înger vomită cristale de lumină.
 
Ars poetica

Forma ascunde fondul
care ascunde forma
care descoperă fondul
care descoperă forma
în interiorul atât de strâmt
al poemului
în care pogoară
neţărmuritul spaţiu.

Semn de carte

Între Vis
şi Realitate
o sabie
să apere
Realitatea
de Vis
să apere Visul
de sine însuşi.

n. 16 aprilie 1936, Soroca



ţine de gândirea sa, poezia lui fiind 
o poezie cugetătoare, raţiocinantă. 
În melancolia sa, în scepticismul său 
ontologic străbat întrepătrunse 
pulsaţiile inimii şi sclipirile 
cugetului, fierbinţi unele, de gheaţă 
celelalte, deopotrivă străbătând şi 
ofensa lor comună la acest contact 
reciproc profanator. (...)

I. Negoiţescu

(...)

Gheorghe Grigurcu întocmeşte, 
dezîntocmeşte, reîntocmeşte, 
plăsmuieşte şi proiectează 
„materia” poeziei cu viteza şi graţia 
unei inteligenţe pentru care până şi 
timpul mort al saţietăţii lipsei de 
sens devine prilej de invenţie 
poetică. Aria emoţională şi cea 
cogitativă sunt, la Gheorghe 
Grigurcu, întotdeauna concentrice 
iar cuprinderea lor este practic 
(adică poetic) nelimitată, generoasă 
şi provocatoare.

(...) Vorbirea şi tăcerea poemului, 
puse pe cât e omeneşte posibil în 
relaţie cu pre-textele sufleteşti ale 
limbajului şi cu zestrea de 
expresivitate a sintaxei, 
funcţionează în creaţia lirică a lui 
Gheorghe Grigurcu cu o vioiciune, 
o prospeţime, o ştiinţă a 
ingeniosului şi o subtilitate a 

speculaţiei lirice încât devin mărci 
ale unui stil inconfundabil.

Ioan Moldovan

Trăind zidit între cărţi în 
apartamentul lui din „amarul târg”, 
departe de mulţimea dezlănţuită şi 
de poluanta obşte scriitoricească, 
Gh. Grigurcu domină de ani de zile 
viaţa literară fără să se amestece în 
ea. Nu cred că a existat în ultimii 15 
ani un autor mai serios şi, în acelaşi 
timp, mai productiv, indiferent 
dacă îşi exersa condeiul neobişnuit 
în comentariu politic, în poezie, în 
eseu, în polemică, în critică sau 
istorie literară. Peisajul revuisticii 
culturale de după 89 este acoperit 
cu autoritate de umbra lui 
polimorfă, în timp ce cărţile sale de 
poezie şi de analiză a poeziei fac 
dată în istoria literaturii 
contemporane. El nu este un critic 
literar care scrie şi versuri şi nici un 
poet care scrie şi critică literară, el 
este în egală măsură un poet de 
primă mărime şi unul dintre cei mai 
importanţi critici literari ai acestei 
perioade de tranziţie între milenii, 
după cum este şi va rămîne cu 
siguranţă unul dintre cei mai fini 
autori de aforisme din literatura 
română.

Ana Blandiana
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Psalm

Cine eşti Doamne un crin legat cum un copil
de piciorul patului

o nalbă crescând cum un deget ars de leşie

un trandafir zbătându-se
cum un peşte pe uscat.

Poetul

Ascunzându-se-n grotă lingându-şi
generaţia cum o bomboană sticloasă
în răstimpuri dând telefoane norilor nimbus
ascultând muzica venelor în antractul dintre două 
lumi
dând din picioruşele de miriapod ale creierului
perorând despre statuia ce s-a-ngrăşat şi are 
nevoie de corset
apoi dezumflându-se ştergându-şi scrisul
aşa cum şi-ar şterge buzele după mâncare
adormind ca o coală de hârtie albă.

Poetul alexandrin

Şi s-a retras din nimb cu-o dedicaţie grăbită
din empireu cu-o glosă de care nu era prea 
mulţumit
din transcendenţă c-un citat aproximativ
din nemurire c-un alexandrin pe care l-a stâlcit de 
bunăvoie.Portret

A scrie despre ce? despre aprigul farmec
al privirii albastre din parc

un enorm ghiocel de oţel de ţipăt
un ciob de lebădă spartă
arterele cerului tăindu-le.

Ce-nseamnă Poezia?

Ce-nseamnă Poezia? Un suflet care strigă fără 
gură.
Ce-nseamnă Poezia? O aşteptare dincolo de orice 
ţel.
Ce-nseamnă Poezia? O lacrimă adăpostită-n apa 
râului
mai în siguranţă ca oriunde.

Ce-nseamnă Poezia? Un cuvânt străbătut de altul
cum transparenţa sticlei de cea a văzduhului.

Zi la-ntâmplare

Bolnavă de pestă apa Jiului
cum o turmă de porci

norii matinali miros a clor

până şi poezia crapă
cum smalţul unui dinte.

Să treacă odată

Să treacă odată acest ianuarie
de gheaţă şi fum
(dacă eşti atent vezi cum gheaţa arde mocnit
nu altminteri decât
o bucată de lemn în sobă).

O luptă e Poezia

O luptă e Poezia o luptă universală
cu cel slab cu cămaşa lui sfâşiată
cu clipele lui în derivă
cu gândurile lui dureroase cum răni sângerânde

îl va supune până la urmă

o luptă e Poezia şi cu cel puternic
cu trufia lui cum un trident
cu armura lui arogant întocmită
din porţiuni ale Soarelui obştesc

îl va supune până la urmă

o luptă e Poezia o luptă deopotrivă
cu Îngerul şi cu Fiara

îşi va supune duşmanii până la urmă
cu amândoi confundându-se.Exegetul

Cercetează textul precum
o gospodină ar căuta găina de ou
îl ridică îl lasă
îl prinde din nou

textul fremătător hohotitor obositor
în penele lui joviale.

Ars poetica

E prea strâmt locul în această gheţărie
unde se-nghesuie şi tauri şi păsări şi viermi
unde oho fiecare vrea să ocupe un loc mai
bun
să se conserve mai multă vreme
unde fiecare speră-n limba sa
dar toţi gem într-o limbă comună.

Nu ne mai locuieşte nimeni

Nu ne mai locuieşte nimeni suntem
case goale de închiriat
la marginea visului a somnului
pe care visul încearcă zadarnic a-l povesti.

E o poezie desigur făcută

E o poezie desigur făcută
ca o haină
ori ca un scaun
ori ca un zid

cine are nevoie
de haine
de ziduri de scaune
e bine să ştie:
rezultatul e altul
însă efortul e-acelaşi

aşadar salută sudoarea poetului
cum roua
pe iarba sa de hârtie uscată
pe care-o calci.

A cotidianului intensă Poezie

A cotidianului intensă Poezie
se lasă pe-o rână
adoarme visează voluptuos
un cotidian dur
completamente apoetic.

De treizeci de ani

De treizeci de ani nemişcat pe raft
un Buddha de porţelan ne-nvaţă
că până şi-un idol îşi ştie locul.

Cândva

Cândva doream nespus
să intru-n Lume

acum eu însumi sunt Lumea
şi-am rămas fără ţel.

Pe mâna ta

Pe mâna ta
vinele apelor tulburi.

Domestică

În venele tale
bolboroseşte Îngerul
cum apa-n conducte.

Decădere

Izvorul s-a prefăcut în vin
şi-a îmbătat pădurea.
 
Poetul

Poetul acesta
poartă pe creştet
o coroană
alcătuită din
vrăbii furnici şi câini.

Poemul

Intră-n Poem
ca-n apa unui râu
ce i se pare când rece când caldă.

Pedanterie

Termometrul poeziei pus
la subsuoara copacului.

Elanul poetului

Iulie 2012

O, moarte, dezrobire prea-nceată/ în dimineţile mele încă tânjind/ după dragoste.

Atât de nepretenţios de stângaci elanul poetului 
încât
nu seamănă nici cu dragostea nici măcar cu 
dorinţa

atât de nerespectuos cu cei mari
de nerezonabil atent cu cei mici
încât nu te-ar putea interesa

îl ocoleşti sastisit enervat
dar afli că suferă
că stă-n loc pentru că nu cunoaşte nici un drum

că e un rebut puţin nebunatic dar plin
de-o prematură durere
precum un elev repetent.
 
Paradox

Eu scriu cu mâna ta
tu scrii cu mâna mea
textul acesta comun
ce definitiv ne desparte.Geneză

Omul ia naştere din pământ şi văzduh

poetul ia naştere din mirosul florilor
şi din mirosul hârtiei arse

amândoi tac în răstimpuri
pentru-a se asculta unul pe altul

amândoi tac în răstimpuri
pentru că vor pur şi simplu să trăiască.

Aşa se face Poezia

Aşa se face Poezia aşa
cu-o răsuflare grea
ca şi cum într-o zi geroasă
ai tăia lemne spre-a încălzi
piciorul delicat
al Muzei.
 
Poezia

Fără explicaţii fără iertări
fără jurăminte fără detalii

fără vise fără eschive
fără sensuri fără-ndoieli
fără pauze fără viscere
fără ocazii fără subiecte
fără armuri fără priviri
fâră rigori fără spaime
fără contururi fără tăceri
fără cedări fără contracţii
fără uimiri fără trasee
doar cu mistere străvezii
şi-ncordată cum ochiul de pasăre.

Visul

Contorsionatul vis aidoma unui acrobat
îl priveşti îl admiri n-ai ce face
îl laşi să obosească să-şi revină
la figura lui flască obişnuită alcătuit
din aer ploaie vânt.
 
Final

Nici un gând oricât de bicisnic
nu te mai ia în seamă

inumanul cer
rotindu-se cum o sfârlează

Soarele gâfâind ameninţător
cum un tren ce se-apropie de gară.

Portret de poet

Câteva sclipiri pe pomeţii obrajilor îngemănând
timida delicateţe cu puterea prezenţei

o şuviţă de păr plimbată mereu
pe frunte cum o ramură-n vânt

o voce uşor nesigură căutând totuşi
din cavalerism să-şi dea replica

un nas resemnat demoralizat
cum o piatră potrivită să ţină deschisă poarta

nimbul menit s-ademenească doxa.



aşteptam să văd mulţumirea... Micul piţigoi  e zeul, micul 
zeu căruia nu-i pasă de cauzalitate, măsură, istoricitate... 
În vîntul solar îşi scutură penele, şi nici măcar nu-i pasă de 
sine. 

Spun că nu filosofez, ci doar particip, că lupul din 
mine urlă, Anaforeea mă priveşte ciudat, sunt un personaj 
jalnic, adevărat, şi-mi spun  că  filosofia este altceva decît 
sofia. Ce poate fi  decît altceva iubirea decît iubirea de 
înţelepciune.  Perseverez, privesc şi mă bucur, nu mă 
aventurez în noianul reflexiv. Acesta este pentru cei 
precum Parmenide, eleatul, care aplică reflexia filosofică 
asupra condiţiilor de inteligibilitate ale principiului, astfel 
mai adăugînd o funcţie , aceea de înelegere a relaţiilor 
dintre obiecte, lucruri şi subiect... Subiectul există, deci, 
este identificat, anume, pentru reflectare.

Heraclict face deosebirea  dintre cele două entităţi: el 
vorbeşte despre  bărbaţi iubitori de înţelepciune, acei 
filosofoi andres, subliniind că mulţimea cunoştinţelor nu te 
face să ai minte...

Cu adevărat aşa este!
La Didim, templul  lui Apollo este principiul!... 
Strălucire, fast, religiozitate, măreţie, mîndrie şi 

lumină, multă lumină, chiar dacă Maduza ne fixează din 
neantul malignităţii sale cu ochiul de şarpe!... Cobor prin 
tunel, treptele se preling în urma paşilor mei descriindu-
mi spusele. Şi poftele! Sunt un hedonist al i-lucidităţii!

Meduzua  mă pîndeşte, şi-a părăsit stindardul 
luciferic, intrînd definitiv în noroiul lunatic al Haznalelor 
Istanbului... Dacă mă las colpeşit de mirajul altor lumi, 
Anaforeea îmi strigă: abandonează-te! Pe cînd  Lupul soalar 
al dacilor îmi pătrunde cugetul şi mă întîmpină cu: 
Domnule peregrin, hai să cream împreună această lume!

Citim unele cărţi cu gândul spre repere şi paradigme 
pentru a afla noi puncte de sprijin convingerilor noastre. 
Le citim în mod special şi ne dăm seama că în toate 
sensurile cuvântului, textul nu-i decât „o epocă a fiinţei”, 
cum spune Jacques Derrida, dar tot cu completarea lui că 
epoca aceasta pare a fi pe sfârşite, acum fiinţa se vede „în 
lumina pâlpâită a agoniei sale”. De aici, momentele când 
ne îndoim teribil de rostul scrisului. În noianul negru de 
cuvinte proiectate pe albul nevinovat al hârtiei abia de se 
mai întrezăreşte înţelesul adevărat al unora, pierdut între 
celelalte în rătăcire. Să fie doar senzaţia lăsată de urmele 
unui fel de miriapod, al acelui mers nu spre certitudine şi 
scop? Ne îndoim până la urmă de orice, viaţa însăşi e 
plină de umbre ale îndoielii şi totuşi, scrisul, înainte de 
toate, este o mărturie, un semn al trecerii prin viaţă fie şi 
ca simplă impresie a participării voite sau nevoite la 
evenimente, acestea percepute ca dramă, bucurie, 
suferinţă, hazard, cunoaştere, insatisfacţie, deplinătate, 
deşertăciune, efemeritate, speranţă etc. Dar o smerenie 
unică în felul ei îl ajută pe cititor să-şi dea seama că 
spiritul este stelar şi fulgurant, este excepţia şi izbăvirea. 
Pare că îndoiala ajunge la liman, apele se limpezesc, 
soarele răsare din nou şi gândurile îi intră pe făgaşul cel 
bun. Ia cartea în mână şi citind se extaziază în faţa 
divinului, a adevărului, a ideii, a tot ce este inteligibil, 
moral, sensibil şi temeinic.

Am asistat nu demult la o inedită lansare de carte, în 
ambianţa şi atmosfera duhovnicească pe care ni le-a oferit 
Catedrala „Sf. Treime” din Vatra Dornei, a volumului 
impunător cu titlul: Ortodoxia în contextul mondialismului 
ocult. Abordare pastorală şi bioetică (Ed. Studis, Iaşi, 2012) de 
sub semnătura a doi distinşi 
autori – preot paroh profesor 
doctor Mihai Valică şi colonel (r) 
profesor Grigore Radoslavescu. La 
prima vedere, un asemenea titlu 
nu cheamă uşor la lectură, nu 
oricine se poate încumeta la 
înţelegerea unui text complex prin 
actualizarea mesajului evanghelic 
în condiţiile „derapajelor sociale şi 
politice ale lumii secularizate şi ale 
puterii, fără să cadă în ispita 
politizării credinţei sau a bisericii, 
ci spiritualizând politica, dându-i 
perspective şi responsabilităţi 
hristice; atenţionează pastoral pe 
credincioşi de pericolul 
globalizării fără de Hristos şi 
împotriva lui Hristos, deci 
împotriva a ceea ce reprezintă 
structura şi ontologia vicleană a 
mondialismului ocult şi suspect”, 
cum remarcabil esenţializează IPS 
Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi 
Rădăuţilor. Trebuie să precizăm 
că preotul paroh Mihai Valică a 

condus personal lucrările de construcţie la Catedrala „Sf. 
Treime” de la început, din 1991, şi până la sfinţirea finală 
din 2002, înălţându-se astfel un lăcaş admirabil prin 
supleţe, arhitectură şi pictură, că preotul profesor, după 
absolvirea Seminarului teologic de la Mănăstirea Neamţ şi 
a Facultăţii de teologie ortodoxă din Bucureşti, a devenit 
doctor al Universităţii „Albert Ludwig” din Freiburg, este 
expert, profesor asociat şi a coordonat numeroase 
programe sociale, este poliglot şi cărturar de prestigiu, 
apreciat şi iubit de enoriaşii săi din Vatra Dornei. Grigore 
Radoslavescu, până a deveni pensionar şi enoriaş al 
Parohiei „Sf. Treime”, a fost publicist militar, director al 
Trustului de presă al Armatei române, ulterior pasionat de 
scrierea unor cărţi şi monografii din domeniul istoriei 
mănăstirilor şi bisericilor. 

Autorii acestei complexe cărţi atrag atenţia asupra 
unui subiect de primă importanţă, care vizează 
descreştinarea lumii, un fenomen ce se petrece sub ochii 
noştri, ei au curajul de a propune o „nouă doctrină 
socială” care să reglementeze moral relaţia dintre stat, 
lumea seculară şi biserică, să armonizeze cultura naţională 
şi conştiinţa de sine cu marea credinţă pentru sădirea în 
suflet a misiunii cu responsabilităţi multiple în conduita 
creştină a neamului şi a fiecărui individ în parte. Relevant 
în acest sens ni se pare citatul cu care se deschide cartea: 
„În onoarea ctitorilor, slujitorilor şi credincioşilor Parohiei 
„Sf. Treime” – Vatra Dornei şi a tuturor ortodocşilor din 
lume, care au păstrat şi transmis prin secole dreapta 
credinţă şi dreapta făptuire, garanţii ale luptei viitoare 
împotriva viclenei uneltiri a masoneriei şi mondialismului 
ocult, a globalizării celei fără de Hristos, împotriva lui 
Hristos şi a propriei naţii, precum şi a lucrării diavoleşti 
de descreştinare a lumii”. Noi înşine ne întrebăm, după 
lectura volumului, de ce imaginaţia lumii viitoare nu ar fi 
însoţită de înţelepciune şi smerenie? O încălcare a tradiţiei 
şi a identităţii naţionale şi individuale, spre a se crea iluzia 
că totul e „o apă şi un pământ”, că trecutul nu mai are 
nicio însemnătate, prezentul îl trăim aşa cum e hotărât de 
alţii, iar despre viitor pluteşte o incertitudine apăsătoare, 
în aceste condiţii se mai poate medita la o istorie mereu 
vie şi la credinţa adevărată? Nimeni nu ne obligă să 
rămânem datori doar tradiţiei, putem aspira şi la cele ce 
vin. Neliniştea este întotdeauna cea mai puternică, poate 
că încă de la începuturi bucuria omului a fost înveninată 
de evoluţia nefirească, oricând însă va apărea miraculoasa 
revelaţie a clipei divine. 

În structura volumului de care vorbim întâlnim o 
formidabilă cantitate de informaţii şi idei redate într-o 
strânsă interdisciplinaritate, cu privire mai ales la dialogul 
teologic, mărturisire hristică şi eclesială, taina Sfintei 
Treimi între dogmă şi model de viaţă, atitudini şi repere 
hristice în faţa descreştinării şi globalizării, misterul 
liturgic în arta picturală, la temelia credinţei ortodoxe prin 
educaţie, ştiinţă, cultură şi tradiţii, salvarea omenirii de 
tehnologia malefică, nu în cele din urmă întâlnim 
consemnări importante despre istorie, dinamism şi 
atitudini eclesiale în Vatra Dornei, despre preoţii dorneni-
misionari ai iubirii şi dreptăţii lui Dumnezeu. Scriitoarea 
ieşeană Gloria Lăcătuşu, în  prezentarea volumului, a 
subliniat harul autorilor, ştiinţa, armonia şi sensibilitatea 
cu care domniile lor au tratat complexitatea problemelor 
din conţinut, cu precădere la deschiderea textului teologic 
spre cultură şi tradiţie, gândindu-ne aici la modelele 
creştine de raportare la cultură şi literatură, între alţii 
modelele Sfinţilor Iustin Martirul şi Vasile cel Mare.  A 
amintit, de asemenea, de arhitectura şi monumentalitatea 
Catedralei din inima Dornelor, vastă ctitorie a părintelui 
cărturar Mihai Valică, de splendida pictură interioară 
realizată de pictorul profesor Mihai Mociulschi.

Acest consistent volum nu putea fi scris decât sub 
idealul etic, cultural şi estetic, unde cuvintele din text 
capătă proprietăţi şi valori inalienabile, unde ele reclădesc 
principii de viaţă demnă şi configuraţii nebănuite. O carte, 
în esenţa ei, pe linia unei pledoarii convingătoare pentru 
românitate şi identitate creştină. 

fascinaţia lecturii

Nicolae BUSUIOC

născocitorul de gânduri
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Lupul e zeul aruncat în slava unui stindard, e forţa 
unui organism teribil care subordonează decizia... Lupul-
lumină subzistă unei trăiri, intrat parcă definitiv în 
ţesăturile conştiinţe colective... Debusolarea vine în 
absenţa acestei trăiri. Dezechilibru măsurii.  Iată cum  
fiinţa Lupului capătă funcţia unei demnităţi, intră în   
imaginar şi curge în sîngele unui neam, dominîndu-l. În 
faţa duşmanului, în orizontul solar al sărbătorii, în datul 
morţii, divinul lup devine Principiu,  are puterea să 
întemeieze şi să dea substanţă curgerii. Acei daoi îl vor fi 
avînd pe Zalmoxis, care va fi răsărit de aiurea, dar  ei îl 
vor fi introdus în tipare, se vor fi identificat cu Lupul 
substaţializat, după un lung dialog cu mărirea şi 
deşertăciunea. 

Acei daoi şi-au construit începutul de fiinţare, găsind 
un limbaj de explicare a lumii,  mai bine zis de proiecţie  
într-un spaţiu lămuritor, preluînd experienţe şi 
transmiţîndu-le, de la teluric şi profan,  la fantast...

Nu exista pe atunci filosofarea şi nici filosofia, ci poate 
un rudiment de de reflexie mitică, cei mulţi lucrînd cu 
lucrurile, pipăinude-le, mînuindu-le, conferindu-le 
utilitate, şi, apoi, trecînd în  imagini şi, de ce nu,  în  idei. 
Acestea se vor fi petrecut în timp, un timp anistoric, 
povestea se va fi născînd apoi, ca o determinaţie necesară, 
colectînd  semnele... O învălmăşire  de imagini şi semne 
era pe atunci, o, nicidecum imaginea nu putea fi ideea,  
lucrurile se exprimau cu greutate, sensul fiind  în  toate, el  
convieţuind cu ideea, într-un semnal ... 

Omul era tributar gîndirii mitice, pentru el trebuia ca 
lumea să fie şi să se explice... Ieşirea din somnul iluziei 
către binefacerea cunoscătorului... Trebuia să se întîmple o 
deschidere, şi aceasta a fost făcută   nu de către 
metafizician ori savant, şi nici măcar de către homo  
religiosus,  ci de către acel ins a cărui intuiţie devolopa o 
realitate originară... Şi cît de uşor va fi transformată 
aceasta în mit... De la Efes ne îndreptăm către Didim, ne 
cheamă templul, strălucirea lui Apollo  în  piatra sonoră 
devoră şerpii din capul Meduzei... Acelaşi Apollo, în 
stindardul cu Soarele Lup, din munţii pietrei de la templul 
sacru al Sarmisegetuzei...  Nu căutăm explicaţii, vor fi 
făcut-o Ceilalţi, noi cei lacomi şi curioşi suntem doar nişte 
peregrini ai singurătţilor noatre intime. Ne subordonăm 
unei intimităţi îndelung flagelate. Un soi de schizoidie ne 
devoră măruntaiele, dar văzînd, ne vom bucura şi vom 
povesti, vom fi asemenea celorlalţi, unul şi acealşi, şi  vom 
face caz, în vanitatea noastră, de neatul iluziilor, apoi vom 
trece într-o uitare a propriilor noastre neşlinişti. Iarăşi 
spun: Nu vom explica lumea, vom îngurcita poze, 
imagini, abstacţiuni atemporale, vom intra în iluzia de 
care avem nevoie, şi atît! Experienţele noastre sunt 
asemenea celor care au dispărut. Foamea de mit, foamea 
de absolut. Anaforeea îmi spune: Cum au făcut zeiii aşa 
fac şi oamenii! Şi eu nu mai înţeleg. Şi ea îmi răstălmăceşte 
gîndurile, şi mă transpune într-n verset din Taittiria-
Brahmana, adică noi trebuie să facem ceea ce zeii au făcut 
de la început...  Intru înntr-un ritm al cadenţelor iniţiale, ... 
şi iniţiatrice.... Zeul este în mine, eu sunt asemenea zeului,  
mă identific cu Lupul şi cu Soarele Lup, sunt devorat de 
evenimente, şi mă identific cu acela... Îl urmez pe zeu, mi-
am potenţat cu tăcere  izolarea metafizică, îmi caut 
condiţia în componenta magică, sacrul mă împinge 
dincolo, în beatitudine... Poate nu caut frumosul,  ci, din 
egoism, numai ceea ce-mi este bine. Dar binele este 
frumosul, şi frumosul este binele, Anaforeea, şi 
personajele, în concreteţea lor cotidiană, mă conduc către 
poveste. Povestea lui Minos, povestea întemeierii Athenei, 
povestea lui Proometeu, povestea cu Zeus Taur şi Europa, 
tot felul de povesţi cu zei şi cu zeiţe, cu muritori şi 
nemuritori, şi semimuritori... Încerc să descifrez 
semnificaţiile acestror personaje, şi ajung să fiu devorat de 
principiu... Fiece personaj începe să fie mai mult decît este  
în poveste, el se supune unei reflexii, el începe să 
dobîndească o funcţie... Iată că lucrurile încep să aibă un 
motor, ele devin, iar personajele din mit se mulează pe 
necesitate.... Cauzalitatea este atît de aproape. Funcţia 
lupului, în mitologia dacică, descrisă mai înainte, lupul, 
din fiară, devine fiară-lumină, şi fiară-stindard, devoţiune, 
deci!... Şi acţiune!... Lupul iese din somnul magic şi devine 
lupul acţional. 

Lupul acţional e Gheorghe a lui Vasile a Laiului, şi toţi 
lupii care se nasc, asemenea mie, în Homiceni. Ce 
determinare sublimă, ce vaier metafizic!

În magic mă simt minunat, peregrinii calcă pietrele de 
la Didim, şi ei se simt minunat, am văzut infinite păduri 
de măslin în drum către această determinare, spun păduri, 
în sensul sălbăticiei, pentru că livezile impun domesticirea 
timpului, în timp ce templul respiră statornicia unui Zeu 
peregrin, soarele care induce dimensiunea clarităţii şi 
adevărului... Nu sunt metafizicianul, sunt călătorul, nu 
caut explicaţii, ci mă alin cu florile săpate în marmora   
care fascinează spiritul uman de peste două mii de ani. 
Nişte piţigoi şi găsesc automulţumirea în vărful unei 
statui, cîntă, visează, în miezul primăverii  nu mă 

Vasile POPA HOMICEANU

Iulie 2012

Principiul

Între dogmă şi model de viaţă
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central rămâne cuvântul, un erou năstruşnic ce întră-n 
vorbire încurcând şi descurcând sensurile, dar 
îmbogăţind şi nuanţând perpetuu comunicarea 
interumană.  

Explicaţia de pe pagina de gardă aduce clarificări 
în ceea ce priveşte serioasa viziune de concepţie: „o 
microperspectivă în Logica infantilă şi Biologia 
distractivă”. În fapt, este un avertisment asupra 
dificultăţilor de receptare. Compoziţional, cartea este 
străjuită de un Avertisment şi un Epilog, care „ocrotesc” 
cele 21 de capitole cu subcapitolele aferente. Ataşarea 
unui glosar întăreşte convingerea că îndrumarul 
lingvistic pendulează între receptorul infantil şi 
interpretul avizat („cititorul dornic de mai mult 
habar”). Forma versificată de adresare, voit arhaică, 
sprinteneşte gândirea cu o ritmicitate constantă: mai 
întâi întrebarea „mirătoare”, apoi materialul 
demonstrativ şi de exerciţiu şi, în încheierea 
capitolului / subcapitolului, un popas pentru fixarea 
cunoştinţelor, din categoria „Ce-ar fi acum de reţinut?” 
(p. 154). Să ne edificăm citând din două fascicole aflate 
la distanţă paginatorie. Capitolul Omonime / 1: bionime 
masculine se deschide cu strofa-temă: „Chiar şi atunci 
când simple,/ Unele româneşti cuvinte/ Dau de furcă 
şi fiori la tâmple/ Până şi celor cu mai multă minte!” 
şi se închide cu „Li se spune omonime/ Unor astfel de 
cuvinte,/ Ce doar par a ne propune/ Lucruri foarte 
diferite!...”  (p. 115, 116). Aidoma, pentru capitolul 

Denumiri la feminin cu sensuri ca din senin / 4: metonime 
ce-şi au sursa în praxonime stau dovadă catrenele: 
„Patru noi întrebări/ Sînt menite-a vă lămuri/ Că sînt 
denumiri metonime/ Inclusiv de realităţi diminutival-
feminine!...” vizavi de „Haideţi să recapitulăm 
cuminte:/ Aţi avut a desluşi cuvinte/ Care sunt în 
mod vădit metonime,/ La fel cum ele sînt şi 
diminutive!” (p. 244, 245).

Iniţierea filologică se face gradual, de la simplu la 
complex, dar şi alfabetic. Un prim pas – asocierea/ 
recunoaşterea onomatopeică pentru identificarea 
necuvântătoarelor. Urmează „întrebările încurcătoare” 
prin care, didactic, se propune rezolvarea unor itemi. 
Chiar dintru început, în Avertisment, autorul Petru 
Ioan, explică prezenţa unor chestionare cu răspuns 
deschis, după principiul enunţat: „poate că da” – „de 
ce nu?”. Pe parcurs, nu-şi slăbeşte nici interpreţii, nici 
pe juniori prin atenţionările retoric-dubitative, ceea ce 
implică un ascendent grad al dificultăţilor semantic-
lexicale în darea răspunsurilor: „Aşa să fie oare? 
Ghiciţi!” (p. 19), „De veţi şti sau nu răspunde...” (p. 
74), „Să fie, oare, numele...” (p. 221), „Cum la nicio 
întrebare/ N-aţi putut da un răspuns univoc...” (p. 
253). Cu precădere, itemii obiectivi cu alegere duală 
sunt aplicaţi „pentru partea de biologie numită 
ornitologie”, unde pentru identificarea păsărilor sunt 

Renumitul logician Petru Ioan ne surprinde cu 
volumul – Cartea junglei de cuvinte tocmai bune de ţinut 
minte (Iaşi, Editura „Ştefan Lupaşcu”, 2012), un prim 
număr din colecţia „Junior”, conceput într-un mod 
atipic pentru categoria de cărţi destinate copiilor. 

Imboldul scrierii pare generat de „întâmplări 
mărunte” din „pădurea amorţită şi de omăt potopită” 
(p. 12) pe care autorul şi le aminteşte, aflat la „gura 
sobei” în timpul asprei ierni din 2012. Însăşi cartea are 
o poveste, ale cărei rădăcini conduc spre intimitatea 
sentimentului ancestral: dragostea pentru ramurile 
arborelui genealogic. Omul Petru Ioan, acum bunel, 
vrea să împărtăşească nepoţilor, aflaţi, după câte ştim, 
la mare depărtare, câte ceva din arsenalul de 
înţelepciune, deprins prin experienţă şi studiu, 
coroborat cu elemente din pareomiologia colectivă 
românească. Este în acest fapt un semn de adâncă 
responsabilitate a unei generaţii care ştie că 
„respectiva faptă poate fi şi-o datorie” (p. 5), anume că 
trebuie să transmită urmaşilor o „carte românească de 
învăţătură”. Aşadar, destinatarii relatărilor cu 
„întâmplări mărunte” sunt „(pre)junişorii”, spre care, 
pe numeroase pagini, contrapunctic, se revarsă 
confesiunea auctorială în adresări calde, familiale, 
învăluitoare: „Nepoţei, dragii mei”, [...] „vă sărut şi vă 
îndemn” (p. 12), „dragi copii” (p. 22, 35, 49 etc.), „vă 
trimit călduroase salutări” (p. 24), extinse la 
generalizantul „dragule cititor” (p. 154, 327). 

Începând cu dedublarea autor-narator, instanţele 
narative devin complexe. Autorul construieşte un 
scenariu narativ, iar naratorul, adică vocea autorului, 
propune o cale de ieşire dintr-o „junglă a cuvintelor”. 
Pentru că intenţia auctorială este de a oferi „insolite 
lecţii de perspicacitate în desluşirea cuvintelor” (p. 5), 
e nevoie de un actor, tampon între narator şi micul 
receptor, ceea ce conferă actului instructiv-educativ un 
rol major în dezvoltarea cognitivă, activă şi 
comportamentală a copilului. Ambii au nevoie de 
intermediari, de nişte „interpreţi de vocaţie: bunici, 
părinţi, fraţi şi surori mai mari” (p. 6), meşteri în 
lămurirea cuvintelor. Şi totuşi, constatăm, interpreţii 
trebuie să fie persoane cultivate, cu perspicacitatea de 
a explica relaţiile semantice între cuvinte: identităţi, 
opoziţii, asemănări şi deosebiri de sensuri şi forme. Cu 
tact pedagogic, intermediarii încurajează minorul, îi 
întreţin curiozitatea, favorizează posibilitatea de a 
comunica, creează atmosfera propice unei înţelegeri a 
diversităţii lumii necuvântătoarelor ori a fenomenelor 
vieţii. Autorul Petru Ioan aşază „(pre)junişorii între 
autor şi asistenţii săi de regie” în spiritul logicii infantile 
pe care o promovează. Personal, cred că asistenţii 
(intermediarii) au rol median şi că de metoda  şi harul 
lor didactic depinde reuşita iniţierii (pre)junişorilor. 
Oricum, legătura dintre emiţător şi receptor este 
permanentă, încurajată fiind prin funcţia fatică a 
limbajului. Naratorul nu e nicidecum detaşat, 
impersonal, ci stă la capătul întrebărilor, aşteptând 
răbdător reacţia colocutorului minor: „Ia spuneţi-mi, 
feţii mei, reuşiţi/ Pe fiecare să o ghiciţi?” (p. 20), „Tu 
ce crezi?” (p. 31), „eu vă pregătesc invitaţii/ Pentru 
alte încercări!...” (p. 51), „Înţelegeţi, dragi copii (...)?” 
(p. 63),  „Vreţi, copii, s-asociem (...)?” (p. 83)”, „vă rog 
să cercetaţi” (p. 199).

Pot fi identificate în carte mai multe straturi de 
receptare. Primul, stratul formal, este îndeosebi 
destinat copilului, concretizat în aspectul cărţii, al 
paginii, în fonturi, fotografii şi imagini. Place, dar este 
insuficient. Stratul de fond al receptării rămâne 
mesajul  lingvistic – o insolită poveste a cuvintelor, 
expusă cu emoţie de narator, trecută prin filtrul 
intermediarului şi cu efect persuasiv (conativ) asupra 
(pre)şcolarului. Cuvintele formează eroul colectiv al 
poveştii. Cuvintele sunt nişte fiinţe, entităţi cu o viaţă 
proprie, care se ivesc în vorbire, socializează cu alţi 
termeni, intră în „cuplu”, aparţin masculinului şi 
femininului, „zămislesc noi progenituri” (p. 169), 
stabilesc filiaţii „paterne”, au comportament bizar, se 
împrietenesc, stau în postúri antitetice, circulă libere în 
lumea comunicării orale ori scrise şi chiar dispar. 
Reperăm aici o amplă alegorie în care motivul narativ 

oferite câte o descriere minim-deosebitoare şi 
imaginea color. Dificultatea, dar şi aria de cunoaştere, 
sporeşte prin formularea unor itemi cu alegere 
multiplă referitoare la rasele de câini, la speciile de 
bovine sau despre diversitatea neamului pisicesc. 
Enumerăm doar varietatea bovinelor: bizon, bivol, 
bou, bour, iac, tapir, zeb şi zimbru. Asemenea, 
tripticul ornitonimelor.

Larg uzitată în pedagogia (pre)şcolară, metoda 
comparativă, aici prinsă-n itemi cu alegere multiplă şi 
itemi-pereche, exersează spiritul de observaţie şi 
grăbeşte ritmul de gândire a „(pre)junişorilor”. Mai 
mult, itemii de completare a „golurilor” deschid pârtie 
pentru cunoaşterea şi aprofundarea unor zicale: „se-
nfoaie în pene... (ca un curcan)”, „imită ca o... 
(maimuţă)”; „... care latră nu muşcă”; „... blândă 
zgârâie rău”; „Vede ... verzi pe pereţi”, „se zbate ca 
un... în cuşcă”. 

Capitole interesante şi complexe prin scopul 
urmărit, într-un joc serios, sunt cele despre „socionime 
legate de zoonime” în care copiii sunt conştientizaţi 
că, în lumea vieţuitoarelor, sunt forme variate de 
comunitate în grup, redate prin serii sinonimice de 
substantive cu sens colectiv: banc, ciopor, cârd, cireadă, 
ciurdă, colonie, ceată, haită, herghelie, pâlc, roi, stol, turmă. 
Tot astfel, diversitatea adăposturilor: acvariu, aviar, 
bârlog, colivie, cuib, cuşcă, furnicar, grajd, piscină, poiată, 
stup, terariu, vizuină. De observat că autorul nu abdică 
de la principiul alfabetic, dar e de toată lauda 
raportarea comparativă la habitatul uman: „... nu doar 
oamenii sînt predestinaţi/ De-a trăi în cete, colonii, ori 
în pîlcuri!” (p. 96), dar şi incitanta interogaţie: „Dacă 
omul locuieşte în colibă, în casă ori în hotel,/ Cum îi 
spunem adăpostului de animal?” (p. 97). 

Aş zice că „logica infantilă” păşeşte pragul unei 
camere a bizareriilor semantice, în care „la gura sobei” 
se desluşeşte mişcarea jucăuşă, aleatorie, echivocă ori 
logică a flăcărilor cuvintelor. Pas cu pas, ludicul liber 
este dirijat cu tact spre jocul instructiv-lingvistic, 
întrucât autorul strecoară incidental, parcă, apoi 
organizat, insistent, didactic, cu sistem noţiuni de 
semasiologie: antonime, sinonime, omonime, 
paronime. Dificultăţile de asimilare a acestor noţiuni 
lingvistice deplasează vârsta receptării de la cea a 
copilăriei la (pre)adolescenţă, mai ales dacă, răsfoind 
manualele, vom constata că aceste noţiuni încep a fi 
explicate în clasele gimnaziale, adică de la 11-12 ani. 
Cum adesea suntem surprinşi de precocitatea celor 
mici, nu e de rău augur o asemenea excursie 
labirintică prin semantica vorbelor buclucaşe. 

Capitolele Omonime şi Paronime propun un plus de 
complexitate prin amploarea şi diversitatea 
problematicilor (fiind „şi omonime feminine” ori „în 
postura numelor de meserii”), care ţin de forma şi 
sensul cuvintelor, punând în încurcătură chiar şi pe 
iniţiaţi. Un sistem generos de formare a cuvintelor 
prin procedeul compunerii cu prefixoide 
(pseudoprefixe), este un auxiliar teoretic în desluşirea 
semantică. Rolul actorului mediant este major în a 
explica procedeul, de altfel foarte uzitat şi la îndemână 
în vorbirea de azi, când prefixoidele hiper-, contra-, 
mini-, super-, ultra- etc. au şi circulaţie autonomă. 
Autorul completează bagajul lexical prin adăugarea la 
rădăcina cuvintelor – onim(e) – provenit din onoma 
(nume) – a elementelor prefixoidale, creând astfel 
bionime, fitonime, alonime, etnonime, metonime, 
praxionime, holonime, mitonime, patronime, insectonime 
etc. Cum prefixoidele pot fi purtătoare de sens, 
deschiderea către asimilarea unor termeni inediţi pare 
lesnicioasă. Aceste cuvinte, completate cu altele din 
glosarul celor patru anexe, constituie un adevărat ghid 
lingvistic mai mult pentru adulţi, aş confirma, dar şi 
pentru puştii isteţi, aş completa.

Pe coperta finală se regăsesc versurile din motoul 
Avertismentului, unde autorul precizează dificultatea 
întreprinderii Domniei sale: „A scrie pentru cei mici 
nu-i o simplă scamatorie, / Iar ca nobilă profesie, 
implică un anumit dar”. Cred că e un elogiu discret 
adus atât autorilor de carte pentru copii, cât şi 
generaţiilor de dascăli, „interpreţi de vocaţie: bunici, 
părinţi, fraţi şi surori mai mari”, care prin harul lor au 
deschis cărări de lumină în mintea celor mici. Ceea ce 
ne îndrituieşte să conchidem cu gravitate că ludicul 
poate fi logic şi că jocul nu-i o joacă!
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susţine că actuala umanitate nu este decât un 
experiment al unor zei – Anunnaki -, veniţi de pe 
planeta pierdută Nibiru, concluzie la care ajunge şi 
Timothy: „Mai mult, eu cred de mult că Homo sapiens este 
o specie modificată genetic, derivând din colonizarea 
Pământului de către o specie extraterestră acum mii de ani. 
După părerea mea, aceste specii au încă baze aici. Fenomene 
vechi de sute de ani care domină anumite regiuni ale planetei 
noastre, cum ar fi Triunghiul Bermudelor – dispariţii, 
vârtejuri, spaţio-temporale şi aşa mai departe –, indică 
existenţa unei tehnologii foarte avansate. Şi se pare că 
prezenţa noastră în aceste zone sau în jurul lor nu este 
binevenită întotdeauna” (p. 560). Înainte de a intra în 
conţinutul cărţii, observăm că există câteva tipuri de 
extratereştri: unii înalţi, bunăoară, ca pământenii, alţii 
mici de statură (1,20 metri), iar descrierea lor intrigă: 
fiinţe care se pare că-şi transmit telepatic gândurile, deşi 
s-a întâmplat în două rânduri ca extratereştrii să discute 
cu cetăţenii americani într-o engleză superbă. Se mai 
poate constata că, în genere, atmosfera Pământului le 
face rău acestor extratereştri: „Am aflat de la biologi că 
sângele lor este similar cu al nostru (dar) prezintă o reacţie 
total diferită cu oxigenul; deci în interiorul navei spaţiale ei 
trebuie să fi respirat un amestec de heliu şi oxigen, dat fiind 
că azotul, din cine ştie ce motive, nu prea le făcea bine” (p. 
118). Aceşti extratereştri călătoresc, aşadar, în spaţiul 
cosmic cu uşurinţă, dar stăpânesc şi oceanele Terrei, 
având, probabil, baze subacvatice, de unde au fost 
văzuţi ieşind la suprafaţă. De necrezut, primele 
observaţii asupra OZN-urilor apar în Australia, după 
Primul Război Mondial (provincia New South Wales, 
strâmtoarea Bass, unde se petrec fenomene stranii ca în 
Triunghiul Bermudelor şi zona marilor lacuri din 
America de Nord), apoi, implicit se observă în Europa 
culminând cu perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial. Aceste OZN-uri însoţesc, adesea, avioane în 
zborul lor, le obligă să aterizeze forţat, dacă sunt atacate 
se apără cu fascicule de lumină ce produc căldură 
excesivă, disconfort fizic sau chiar moartea. Încep însă 
să se prăbuşească şi OZN-urile, extratereştrii mor, însă 
toate comunicatele sunt trecute sub controlul 
autorităţilor, care interzic dezvăluirile, încât nici un 
martor nu-şi pune cariera în pericol („pentru că, printre 
alte motive, autorităţile nu erau dispuse să recunoască 
existenţa unei forţe împotriva căreia nu aveam nicio 
posibilitate să ne apărăm...”, p. 73): „Proliferarea 
observaţiilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial nu 
este întâmplătoare. Nu am nici cea mai mică îndoială că 
motivul este inaugurarea erei nucleare pe Pământ, necesitând 
o supraveghere sporită şi observaţii strategice din partea unei 
inteligenţe avansate. După părerea mea, este posibil ca unele 
asemenea inteligenţe să-şi aibă reşedinţa pe Pământ sau să 
folosească planeta ca bază, ceea ce ar explica îngrijorarea lor 
faţă de războaie şi de bunăstarea planetei în sine. Cred că 
aceste inteligenţe au capacitatea să călătorească în spaţiu de 
milenii. Şi nu am nicio îndoială că specii cu origini 
extraterestre foarte diferite vin pe Pământ” (p. 52). 
Incidentul de la Roswell (2 iulie 1947), când s-a observat 
o farfurie zburătoare apoi prăbuşirea unui aparat de 
zbor neobişnuit, în apropiere de Roswell, 
muşamalizarea cazurilor cu asentimentul Congresului a 
contribuit la mărirea derutei şi a suspiciunii. În fine, 
prima victimă, în contactul cu OZN-urile a fost 
căpitanul Thomas Mantell (7 ianuarie 1948), iar 
următoarele necomunicate de autorităţi. După 1945 sunt 
păzite straşnic anumite depozite subterane ce conţin 
armament nuclear sofisticat, încât autorul cărţii înclină 
să creadă că acest „loc de depozitare a unor arme nucleare 
ultrasecrete – să fi fost folosit şi ca o bază pentru 
extratereştri?... Sursa mea înclina să creadă că, după cel de-al 
Doilea Război Mondial, extratereştrii începuseră să creeze 
baze în Australia, în Caraibe, în Oceanul Pacific, în Uniunea 
Sovietică şi în Statele Unite. În SUA, aceste baze ar fi fost 
amplasate în Alaska, în New Mexico şi în Virginia de Vest. 
Camp – Hood, din Texas, nu era menţionată ca bază 
extraterestră, deşi mi s-a spus că bazele americane erau  
păzite de elemente ale Armatei de Uscat. < Extratereştrii sunt 
acolo şi îşi văd de treburile lor >, mi-a declarat sursa. < Ne 
aflăm acolo ca să le asigurăm protecţia >” (p. 155). Partea a 
doua (1950 - 1959) începe să ne edifice: contactul cu 
extratereştrii se produsese, se efectuau experienţe de 
invizibilitate a unor nave maritime şi avioane. A se 
vedea şi Stefan Erdmann „Chivotul legii. Dosare 
secrete”. În sfârşit, Lordul Dowding afirmă: „Cred că 
trebuie să rezistăm ispitei de a crede că vin toţi de pe aceeaşi 
planetă sau că sunt animaţi de motive similare. S-ar putea ca 
vizitatorii de pe o planetă să dorească să ne ajute în evoluţie, 
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 „Faptul că ei pot să 
plutească şi să accelereze 
departe de gravitaţia 
Pământului şi chiar să se 
rotească în jurul unei rachete 
V2 în America (după cum a 
relatat un om de ştiinţă 
american important) arată că 
sunt mai avansaţi decât noi. 
Dacă într-adevăr vin aici în 
forţă, asta s-ar putea să rezolve 
războiul dintre capitalism şi 
comunism. Dacă specia umană 
doreşte să supravieţuiască, 
trebuie să strângă rândurile”

(Earl Mounthatten – amiral)

Există în istoria umanităţii, printre altele, două mari 
subiecte controversate cu adepţi pro şi contra: Atlantida 
şi OZN-urile, ambele beneficiind de bibliografii pe 
măsură. Dacă mitul Atlantidei a fost introdus în istorie 
de Platon (dialogurile Critias şi Timaios, deşi încă de 
atunci existau oameni care se îndoiau de el), acela al 
farfuriilor zburătoare datează de aproximativ un secol, 
cu toate că pe Terra se găsesc multe vestigii străvechi (în 
Orientul Apropiat, în America de Sud, în Europa), care 
au fost interpretate ca posibile urme ale unor vizite 
efectuate de extratereştri, în diferite epoci, de-a lungul 
mileniilor. De aceea, cu atât mai utilă este apariţia unei 
astfel de cărţi* datorată lui Timothy Good (autor al 
multor tomuri de succes în domeniu), şi cu un Cuvânt – 
înainte al lui Bill Gunston (n. 1927, Londra), istoric al 
aviaţiei mondiale şi cu un număr impresionant de 
lucrări (aproape 400). Masivul tom este dedicat 
maiorului L. Gordon Cooper (1927 – 2004), pilot, 
astronaut şi cercetător al OZN-urilor şi este împărţit în 
trei părţi, pe etape de ani: 1930 – 1949, 1950 – 1959, 1960 
– 2006, beneficiind totodată de multe reproduceri de 
documente secrete, fotografii de piloţi şi avioane, 
imagini de farfurii zburătoare, şi, evident, după fiecare 
capitol urmează o bogată bibliografie adusă la zi. Am 
început lectura cărţii în chestiune, cu înfrigurare, 
meditând la informaţii mai vechi, strecurate prin 
diverse alte cărţi. Bunăoară, Jim Marrs în Guvernarea 
secretă a lumii (Ed. Antet, an neprecizat, p. 7) scrie că 
Bill Clinton l-a însărcinat pe ministrul de Justiţie 
Webster Hubbell să elucideze două probleme: cine l-a 
ucis pe Kennedy şi dacă există farfurii zburătoare? 
Mărturia lui Hubbell descumpăneşte: „Pe tot parcursul 
mandatului meu am cercetat ambele probleme, dar nu am fost 
de fel satisfăcut de răspunsurile pe care le primeam”. Acelaşi 
lucru îl menţionează şi Timothy Good la pagina 551. În 
fine, din cartea lui Stefan Erdmann „Chivotul legii. 
Dosare secrete” (Ed. Antet XX Press, an nemenţionat, p. 
197) aflăm că „Preşedintele Eisenhower s-a întâlnit cu 
extratereştrii pe 20 februarie 1954, când a semnat un tratat”, 
mai jos fiind comunicate prevederile respectivului 
tratat, chestiune la care se referă şi T. Good la pagina 
282: „< Extratereştrii aduceau a oameni, dar nu prea mult> a 
spus el, adăugând că aveau aceleaşi proporţii ca oamenii şi 
puteau respira atmosfera noastră. Nu au spus de unde 
veneau. Extratereştrii vorbeau englezeşte şi se presupune că l-
au informat pe preşedinte că doreau să iniţieze < un program 
de educare > pentru oamenii de pe Pământ, pentru ca 
omenirea să devină mai conştientă de prezenţa loc aici. 
Eizenhower, enervat, le-a spus că nu credea că lumea era 
pregătită şi că o asemenea dezvăluire ar fi creat o situaţie 
foarte dificilă pentru toţi. După spusele pilotului de încercare, 
extratereştrii au părut să înţeleagă. Ei au arătat că vor 
continua să aibă contacte izolate cu oamenii. A urmat o 
demonstraţie a capacităţii lor de a contracara gravitaţia şi de 
a-şi face nava invizibilă. < Acest lucru l-a tulburat foarte tare 
pe preşedinte > a spus pilotul, pentru că atunci niciunul 
dintre noi nu-i mai putea vedea, deşi ştiam că erau acolo >”. 
În faţa acestor probe irefutabile, credinţa mea este că 
aceste OZN-uri, pilotate de extratereştri, există, ne 
observă şi ne studiază – în special, după ce au constatat 
că dispunem de arme nucleare, care pun Pământul în 
primejdie, iar după alte informaţii s-ar părea că 
intrându-se în contact cu aceşti extratereştri, pământenii 
(citeşte americanii) au obţinut o anumită tehnologie, 
astfel, explicându-se formidabila dezvoltare –, fiind 
uimiţi de agresivitatea ce domneşte pe Terra, iar într-o 
carte anterioară („Pe urmele zeilor. Tehnică genetică de 
acum 400000 de ani”, Editura Antet), Stefan Erdmann 

de la înălţimea nivelului avansat atins de ei. Altă planetă ar 
putea trimite o expediţie ca să constate ce sunt acele explozii 
îngrozitoare observate de ei şi să ne împiedice să le facem 
necazuri altora decât nouă înşine cu noile jucării cu care ne 
distrăm atât de nepăsători” (p. 213). Înmulţirea apariţiei 
OZN-urilor, care continuă să supravegheze intens 
Pământul, anumite dezvăluiri (generalul Marshall), 
între care aceea a lui Robert Moskin şochează prin 
gravitatea ei: „Ne putem descurca cu aceste lucruri dacă vin 
din Rusia. Dacă vin de pe Marte, nu ştiu ce putem face” (p. 
229). O altă întâlnire cu extratereştrii datează tot din 
1954 şi a fost descrisă de Sir Peter Horsley, care l-a 
întâlnit pe un anume domn Janus. Acesta i-a spus cât se 
pierde de către oameni prin competiţia materială şi 
glorie personală în dauna spiritualităţii. Janus este 
întrebat de ce vin extratereştrii pe Terra: „<Răspunsul 
este că acest trafic este doar un mic ocol de la uriaşele 
autostrăzi din univers... La urma urmei Pământul este un 
colţ neumblat al galaxiei, locuit de oameni pe jumătate 
civilizaţi, periculoşi până şi pentru vecinii lor.... Va trebui să 
deveniţi mult mai maturi şi să învăţaţi cum să vă comportaţi 
pe propria voastră planetă, dacă n-o s-o aruncaţi în aer chiar 
voi înşivă înainte să deveniţi capabili de zboruri galactice>” 
(p. 286). În fine, partea a doua se încheie cu câteva 
relatări senzaţionale de întâlniri cu OZN-uri: 
locotenentul Joseph F. Long (22 XI 1957) şi a unui port-
avion american în septembrie 1958 (p. 319). În partea a 
treia (1960 – 2006) se continuă seria dezvăluirilor 
senzaţionale, întâlniri cu OZN-uri, pene de curent, 
altitudini maxime atinse de piloţii americani 80 şi 95700 
de kilometri şi întâlniri neaşteptate cu farfurii 
zburătoare, în fine, Sidney Padrick (tehnician radio şi 
TV şi pilot particular) are şansa de a vizita un OZN 
după ce a fost somat să nu fugă. Descrierea acestor 
extratereştri diferă: înalţi, figuri inteligente, tineri 
îmbrăcaţi în costume de zbor. Cel care părea a fi şeful 
(Xeno – „străin”) vorbea engleza, ceilalţi se înţelegeau 
prin telepatie mentală. Padrick vizitează nava, află într-
un fel ambiguu de unde vin extratereştrii, o societate 
utopică, simte prezenţa Fiinţei Supreme. Prin anii '60 în 
presa românească se descria la modul persiflant pana de 
curent care a afectat New Yorkul, însă aceasta s-a 
datorat prezenţei masive a OZN-urilor asupra Americii, 
fiind o demonstraţie a forţei lor (pp. 345 – 46). Relatarea 
mecanicului de zbor Charles L. Moody care în noaptea 
de 13 august 1975, între orele 1,20 şi 2,45, fusese răpit de 
extratereştrii este la fel de captivantă. De astă dată 
extratereştrii erau nişte fiinţe scunde (1,50 metri), 
Moddy este condus în camera de propulsie a navei, 
aceasta fiind numai o navă de observaţie, adevăratele 
vehicule cosmice fiind undeva la altitudinea de 400 de 
mile, având un alt sistem de propulsie. Cert e faptul că 
întreaga lume se teme de aceste OZN-uri şi îşi iau 
măsuri de protecţie, gândindu-se la aplanarea 
conflictelor pământene şi unirea forţelor pentru o 
ripostă comună în cazul unui atac extraterestru (p. 479). 
În ianuarie 1998, în Brazilia, este capturată o creatură 
cosmică de talie mică, care este supusă la o intervenţie 
chirurgicală. Descrierea impresionează, în special, ochii 
roşii ca nişte rezervoare pline cu lichid prin care se 
transmitea un flux de informaţii năucitoare: „În esenţă 
mi-a spus că specia lui simte o mare milă pentru fiinţele 
umane, în principal din două motive. Primul este că toţi 
oamenii au acelaşi potenţial şi posibilităţi să facă ce face şi 
specia lui – acele lucruri pe care le considerăm minunate şi 
magice, dar nu ştim cum să le facem... Al doilea motiv pentru 
care le trezeam mila era că nu păream să ne dăm seama că 
suntem fiinţe spirituale, care doar trăiesc într-o carcasă 
temporară şi suntem total deconectaţi de eul nostru spiritual” 
(pp. 495 – 96). Dacă de obicei OZN-urile apăreau în mici 
formaţiuni sau câte unul singur, ce s-a întâmplat pe 13 
martie 1997 în SUA (Arizona) întrece orice închipuire: 
mii de martori au văzut o formaţiune de lumini în 
lungime de o milă, în formă de V, iar la pagina 513 este 
menţionat filmul american Independence Day, care a 
rulat şi pe ecranele noastre. În finalul cărţii sunt oferite 
opiniile unor personalităţi politice şi ştiinţifice, care 
sugerează spunerea adevărului în privinţa OZN-urilor, 
dar Timothy Good este în favoarea unei dezvăluiri 
treptate, progresive, care să nu producă panică. Evident, 
nu avem de unde să ştim cum va reacţiona omenirea la 
aflarea certă a existenţei extratereştrilor. 

*Timothy Good – OZN, armata şi serviciile secrete. 
Traducere din engleză Liviu Mateiescu. Life Style (Grupul 
Editorial Trei), 2011, 567 p. 

Iulie 2012

Cărţi enigmatice 7



21CRONICA

181 a-b).
Platon a fost primul teoretician al dorinţei-

plenitudine care are drept corolar iubirea frumosului 
şi bunătăţii, pledînd implicit pentru o moderare a 
dorinţei sexuale, persoana iubită nefiind un obiect de 
posedat, ci ocazia iubirii în vederea cunoaşterii a ceea 
ce ţine de suprasensibil, căci „nu există alt lucru de 
care oamenii să se simtă înamoraţi decît binele”. E cu 
siguranţă un subiect viu disputat asupra căruia au 
stăruit înţelepţi din toate timpurile, propunînd fiecare 
propria învăţătură. Cîţi semeni nu vor fi citit una din 
pildele lui Solomon: „Nu te uita la femeia 
linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi 
cerul gurii sale e mai alunecător decît undelemnul,/ 
Dar la sfîrşit ea este mai amară decît pelinul, mai 
tăioasă decît o sabie cu două ascuţişuri”. Cîţi vor fi 
ţinut seamă de sfatul înţeleptului, cîţi nu vor fi simţit 
amăreala pelinului şi tăişul sabiei? Cîţi nu vor fi 
preţuit mai mult picătură de miere, faţă de mai 
persistenta amăreală a pelinului? De ce? Iată un 
posibil răspuns aparţinînd lui Michela Marzano: 
„Iubirea erotică se înscrie în linia dreaptă a dorinţei 
sexuale şi reprezintă adevărata împlinire. Într-o relaţie 
de iubire, în adevăr, persoana iubită este o persoană-
întrupată, o persoană-corp care reprezintă centrul 
dorinţelor şi al emoţiilor sigur complexe, dar care nu 
este niciodată o creatură abstractă şi dezîntrupată. 
Iubirea erotică nu este de altfel o simplă  philia, o 
«prietenie» aşa cum se traduce adeseori acest termen, 
nici o formă de agape, o iubire consacrată celuilalt ca 
fiinţă umană. Erosul este cea mai puternică şi cea mai 

caracteristică dintre emoţiile umane; este dorinţa 
ardentă a fi unit, suflet şi trup, cu fiinţa iubită. Iată 
pentru ce nu poţi fi îndrăgostit fără a şti de cine”. De 
ce diabolizarea dorinţei? Mai ales cînd literatura oferă 
încîntătoare ode închinate dorinţei de a fi alături de 
femeia iubită: „Cît de frumoasă eşti şi atrăgătoare, 
prin drăgălăşenia ta, iubito!/ Ca finicul eşti de zveltă 
şi sînii tăi par struguri atîrnaţi în vie./ În finic eu m-aş 
sui – ziceam – şi de-ale lui crengi m-aş apuca, sînii tăi 
mi-ar fi drept struguri, suflul gurii tale ca mirosul de 
mere./ Sărutarea ta mai dulce-ar fi ca vinul, ce-ar 
curge din belşug spre-al tău iubit, ale lui buze-
nflăcărate potolind (Cîntarea cîntărilor 7, 7-10). Sigur, 
teologii se vor grăbi să ne amintească sensul alegoric 
propus de Origen...  

Platon amintea de două Afrodite, una obştească, o 
alta cerească, dar pentru Homer şi Plutarh Afrodita 
era pasiunea în sensul modern al termenului, dorinţa 
dragostei, atracţia plăcerilor trupeşti: „Ea este în mod 
esenţial străină de raţiune şi deja Euripide vede în 
numele său însuşi semnul nebuniei: a fost numită 
Afrodita pentru că îi înebunea pe bărbaţi”, scrie Felix 
Buffiere. Afrodita, cea care o apropie pe Elena de 
Alexandru, nu este divinitatea, ci personificarea 
nebuniei pasiunilor amoroase, pe care de altfel Homer 
le condamnă, iar cînd le relatează în epopeile sale o 
face doar pentru a contrapune plăcerile senzuale şi 
abstinenţa: coruptul Paris pune în relief abstinenţa lui 
Ahile sau Agamemnon. La Homer întîlnim o 
adevărată morală a plăcerii, o condamnare a 

dorinţelor excesive, un elogiu adus rezistenţei în faţa 
tentaţiilor: „Antia, mîndra nevast-a lui Proitos, de 
patim-aprinsă,/ Vru să s-apropie-n taină de el; însă 
Belerofonte,/ Bun şi cuminte fiind, învinse ispita 
femeii,/ Dînsa lui Proitos atunci îi zise scornind  o 
minciună:/ «Una din două, sau mori sau ucide-mi pe 
Belerofonte,/ Dragoste silnic-a vrut cu mine să facă 
mişelul»” (Iliada). Să nu uităm că miturile lui Homer 
au şi o încărcătură morală, oferind vechilor greci 
reperele unei vieţi morale folositoare indivizilor înşişi 
şi nu mai puţin cetăţii.     

Unul dintre cele mai cunoscute personaje ale 
mitologiei antichităţii elene este Ulise, a cărui viaţă 
nelipsită de peripeţii şi încercări a fost subiectul 
epopeii Odeseea a lui Homer; încă din antichitate, 
Ulise  a fost considerat de unele şcoli filosofice drept 
model al înţelepciunii şi al virtuţii: „Toate rătăcirile lui 
Ulise, dacă vrem să privim de aproape, nu sînt decît o 
vastă alegorie. Ulise este ca un instrument al tuturor 
virtuţilor pe care şi l-a făurit Homer şi de care se 
serveşte pentru a preda înţelepciunea: căci el detestă 
viciile care rod omenirea”, scria Heraclit. Cîteva 
dintre peripeţiile lui Ulise şi ale tovarăşilor săi sînt 
grăitoare pentru concepţia vechilor greci despre 
virtute; în rătăcirile sale pe mare, după ce este pradă 
valurilor timp de nouă zile, Ulise ajunge pe insula lui 
Calipso. Calipso, „cea care ascunde”, era o nimfă care 
îi oferă găzduire, care l-a iubit şi păstrat la ea pe Ulise 
timp de zece ani, după alte surse şapte ani sau chiar 
un an. Intensitatea trăirii avea să estompeze cadrele 
strict cronologice. Acolo Ulise întîlneşte desfătarea, 
cade pradă asaltului lumii senzaţiei, a plăcerii, a 
dorinţelor, a pasiunii, deşi în străfundul sufletului 
păstra dorinţa de a se întoarce în Itaca, unde Penelopa 
ţesea şi destrăma în aşteptarea iubitului soţ. Atracţia 
pe care o exercita nimfa era prea puternică pentru ca 
Ulise să se desprindă prin propria voinţă. Însuşi Zeus 
l-a trimis pe Hermes poruncindu-i lui Calipso să-l 
elibereze pe Ulise, să-l lase să plece, să-i dea lemn 
pentru a-şi face o plută: „Ulise a avut multă greutate 
să se desprindă de nimfa cîrlionţată pe lîngă care 
existenţa avea oarecare dulceaţă”, notează Felix 
Buffiere, unul din exegeţii operei lui Homer.

În periplul tău pe mare, Ulise trebuie să reziste şi 
dulcelui cîntec al sirenelor („să ne ferim de viersul/ 
Sirenelor dumnezeieşti”); el pecetluieşte cu ceară 
urechile însoţitorilor pentru a le feri de auzul melodiei 
vrăjite. Ulise însuşi, cu mîinile şi picioarele legate de 
catarg, face eforturi să reziste chemării sirenelor: 
„Ulise lăudate, vino-ncoace,/ Opreşte vasul să ne auzi 
cîntarea,/ Căci nu vîsli vrun om pe-aici cu vasul/ 
Vreodată fără să ne-audă glasul/ Ca mierea de plăcut 
din gura noastră./ Şi cum ne-aude, oricine se 
desfată./ Şi-nvaţă mult, că noi cunoaştem toate/ 
Isprăvile ce-au săvîrşit, cu voia/ Cereştilor, aheii şi 
troienii/ Pe şesul larg din Troia. Ba cunoaştem/ Şi 
toate cîte se petrec pe lume”. Pentru moraliştii 
antichităţii, sensul mitului sirenelor este ispita 
„cunoştinţei”. Clement Alexandrinul, în vestita sa 
carte, Stromate, îi îndemna pe contemporani să evite 
„această insulă funestă, acoperită de oseminte şi 
cadavre, unde cîntă o frumoasă curtezană, plăcerea”. 
Sigur, Ulise este plenitudinea virtuţii, este cel care 
întruchipează condiţiile înţelepciunii şi idealul 
perfecţiunii; dar pentru aceasta a trebuit să suporte 
legătura strînsă de catarg, iar tovarăşii săi să nu poată 
asculta suavul glas al sirenelor...    

Toate încercările vieţii nu-l vor abate pe Ulise de la 
gîndul că locul său este în Itaca, alături de Penelopa: 
„De la ea a plecat, ca dintr-o patrie, pentru a ajunge 
acolo (şederea la Calipso) şi trebuie să revină la ea, în 
afara căreia nu se află adevărata înţelepciune. Vom 
avea evidenţa că această filosofie este Penelopa, cînd 
vom vedea pînză rînd pe rînd ţesută şi desfăcută de 
ea”, scria Eustathius, comparînd ţesutul cu înlănţuirea 
silogismelor. Penelopa este celebră în legendele antice 
pentru fidelitatea faţă de soţul ei întors din rătăcirile 
sale după douăzeci de ani. Penelopa este un exemplu 
de fidelitate, ea aşteaptă dar aşteptarea nu este nici 
obligatorie nici necesară; paradoxal este liberă, putînd 
oricînd să înceteze să-l aştepte pe Ulise. Ţese şi 
destramă pînza pentru a-l aştepta pe Ulise şi pentru a-
i respinge pe numeroşii pretendenţi; nu cade pradă 
seducţiei noutăţii, tentaţiilor superficiale ale 
schimbării: „Penelopa perseverează, cu siguranţă, 
scrie Michela Marzano, dar perseverenţa sa nu este o 
constanţă mediocră care s-ar supune unei reguli: ea 
ocroteşte iubirea sa în esenţa ei primă; ea face din 
patul său conjugal spaţiul unei întîlniri iubitoare. Ea 
este răbdătoare, sigur, dar nu se închide într-o fixitate 
statică şi prozaică”. (va urma) 

Deşi nu există vreun dicţionar de etică şi de 
filosofie morală în care termenul dorinţă să nu fie 
definit, mai toţi autorii recunosc relativa dificultate în 
a-l defini, în a-l diferenţia de termeni apropiaţi 
(nevoie, preferinţă), în a-l trata într-o viziune unitară 
sau din perspectivele moralei, psihologiei sau 
economiei. Pentru că dorinţa este dificil de sesizat, 
Michela Marzano recurge la o formulare a lui Platon 
pentru a defini dorinţa: „Plăsmuieşte, deci, înfăţişarea 
unitară a unei fiare plină de varietate şi cu mai multe 
capete; ea are de jur-împrejur capetele unor animale 
blînde, dar şi sălbatice, şi poate să se preschimbe şi să 
rodească din sine toate acestea” (Republica). Într-o 
relaţie nu totdeauna desluşită pînă la capăt întîlnim 
sub denumirea de dorinţă: atracţie, necesitate, 
intenţie, înclinaţie, pasiune, tendinţă, tentaţie; nu 
întîmplător Spinoza credea că dorinţa este „esenţa 
însăşi a omului”, iar mai aproape de noi Denis Vasse 
afirma: „Cuvîntul dorinţă evocă omul. El are 
rezonanţe multiple şi contradictorii. Dorinţa este cea 
care are, în noi, ceva comun cu violenţa pasiuni şi cu 
inexplicabila sa sursă, cu misterioasa atracţie a 
obiectului, cu nota de linişte rafinată care marchează 
dintr-o trăsătură momentul împlinirii sale. Dorinţa 
este ca inima şi culoarea timpului omului. Ea bate 
măsura vieţii. Ea o nuanţează printr-o tentă 
particulară”.    

Etimologic, verbul a dori este împrumutat în 
limbile romanice din latinescul desiderare, avînd în 
componenţă substantivul sidus (astru), încît înţelesul 
prim era constatarea absenţei, cu o puternică idee de 
regret; în timp, a regreta absenţa a mers către un sens 
pozitiv, acel de a căuta să obţii ceea ce îţi doreşti. Dar 
despre dorinţă nu se poate discuta în abstract, pentru 
că totdeauna dorinţa este îndreptată către ceva, se 
raportează la un obiect: „Această năzuinţă, cînd este 
raportată numai la suflet, se cheamă voinţă, iar cînd 
este raportată, în acelaşi timp, şi la suflet şi la corp, se 
cheamă poftă. Prin urmare, pofta nu este decît însăşi 
esenţa omului, din natura căreia urmează cu 
necesitate cele ce îi servesc conservării sale; şi astfel 
omul este determinat să le înfăptuiască. Apoi între 
poftă şi dorinţă nu este nici o deosebire, afară de aceea 
că dorinţa se referă la oameni mai cu seamă întrucît 
sînt conştienţi de pofta lor şi, prin urmare, poate fi 
determinată astfel: dorinţa este pofta însoţită de 
conştiinţa de sine. Deci din toate acestea se constată că 
noi nu năzuim, nu voim, nu poftim, nici nu rîvnim un 
lucru fiindcă îl socotim, ci, dimpotrivă, noi socotim că 
un lucru este bun fiindcă năzuim, poftim şi rîvnim 
acel lucru” (Etica, III, IX). Dorinţa este motor al  fiinţei, 
în opinia filosofului, este ceea ce ne îndreaptă către 
acel ceva în care ne imaginăm că poate fi cauza 
bucuriei; poate de aceea un individ poate dori un 
lucru, un obiect, dar în acelaşi timp nu poate dori un 
altul, chiar dacă acela ar avea, la o privire exterioară, 
proprietăţi care l-ar face mai de dorit decît pe primul. 
Cu toate acestea, dorinţa nu este uşor de „prins”; de 
cîte ori atracţia către un obiect anume nu a fost 
însoţită de o altă atracţie, care la rîndu-i a putut 
genera o alta?

Dorinţa este cea care încearcă să acopere o lipsă, 
Platon fiind primul teoretician al cuplului dorinţă-
lipsă: „- Oare doreşte cineva şi-i amorezat de un lucru 
atunci cînd îl are deja, ori cînd nu-l are? – Cînd nu-l 
are, zise, aşa e firesc. – Bagă de seamă, face Socrate, 
dacă în loc de «e firesc» nu-i mai potrivit să spui «e 
necesar» să dorească lucrul de care duce lipsă şi să nu 
dorească ce nu-i trebuie. (...) -  Bine, zise (Socrate-n.n.) 
a iubi nu este oare mai degrabă a dori ce nu-i încă 
sigur, ce nu stăpînim încă....oricare ar fi el, doreşte 
numai ce nu-i la dispoziţia sa, numai ce nu-i prezent, 
ce nu-i el, ce-i lipseşte; numai unor lucruri din acestea 
le duce dorul şi pofta!” (Banchetul, 200 a-e). Dorinţa 
apare neaşteptat, naşte la rîndul său noi dorinţe într-o 
dinamică ireductibilă la interpretări simplificatoare; 
nu întîmplător, de la Platon se tot încearcă o netă 
diferenţiere între eros şi dorinţă sexuală, între iubire şi 
dorinţă sexuală între „Afrodita Cerească” şi „Afrodita 
Obştească”; deopotrivă însă sînt şi doi...Eros: „Nu 
orice Eros e frumos şi vrednic de laudă, ci numai acela 
care ne îmbie să iubim în chip frumos. Amorul pe care 
îl insuflă Afrodita Obştească este cu adevărat ceva de 
rînd. (...) ei iubesc de dragul trupurilor mai curînd 
decît al sufletelor. Gîndul lor nu caută altceva decît 
cum să petreacă mai bine şi nesocotesc întrebarea 
dacă viaţa trebuie trăită frumos sau nu ” (Banchetul, 
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Acest mod de a interacţiona pe un termen de lungă durată dă naştere unui 
comportament social, format din obişnuinţe, deprinderi, norme, deci a unei etici 
la locul de muncă, nescrisă, un soi de consens moral. Astfel de grupuri devin mai 
compacte, mai flexibile, iar încrederea o premisă a eficienţei. Din acest motiv 
directorii de instituţii trebuie să ia în considerare şi latura socială a personalităţii 
umane. „Dacă oamenii care lucrează împreună au încredere unii în ceilalţi 
fiindcă acţionează cu toţii după un set comun de norme etice, a face afaceri ar fi o 
operaţiune mai puţin costisitoare. O astfel de societate ar putea aduce mai multe 
inovaţii la nivel organizaţional, de vreme ce gradul înalt de încredere permite 
apariţia unei largi palete de relaţii sociale”. Acest set de norme comune, de valori 
asumate, de standarde profesionale şi coduri de comportament care sunt 
împărţite de membrii unei comunităţi, începând cu familia şi sfârşind cu 
naţiunea, este numit de Fukuyama capital social. Valorile şi ideile creează 
structuri sociale, valabilitate are însă şi relaţia inversă.

Fukuyama foloseşte termenul de cultură într-un sens restrâns, 
nediferenţiindu-l de structură socială, acela de obicei etic moştenit. „Un obicei etic 
poate consta într-o idee sau valoare, cum ar fi constatarea că porcul este murdar 
sau vacile sunt sacre, ori într-o relaţie socială reală, ca de exemplu obiceiul ca fiul 
cel mare să moştenească  întreaga avere a tatălui său în societatea japoneză 
tradiţională”. În acest sens cultura nu se prezintă drept o opţiune raţională. 
Deciziile influenţate de cultură sunt provocate de obiceiuri. Nu sunt raţionale 
propriu-zise (aceasta nu înseamnă că sunt lipsite de raţionalitate) pentru că 
asemenea decizii se iau spontan şi par fireşti, sunt luate în virtutea constituţiei 
culturale, fără a fi analizate alternativele şi alte posibilităţi care pot fi mai uşoare 
sau mai eficiente. Acest înţeles al culturii nu înseamnă a-i afirma iraţionalitatea. 
Fukuyama consideră culturile araţionale în ceea ce priveşte mijloacele prin care 
se iau deciziile. Iar faptul de a fi araţional nu presupune cu necesitate de a fi în 
contradicţie cu raţionalitate. Dimpotrivă, de multe ori în deciziile noastre 
araţionale putem identifica un grad înalt de judecată. De exemplu: politeţea, 
respectul, responsabilitatea profesională etc. – ele servesc la transmiterea de 
informaţii, la rezolvarea neînţelegerilor, sau la efectuarea unei activităţi. 

Majoritatea oamenilor îşi dezvoltă anumite obişnuinţe, care devin 
determinante în luarea unor decizii. 
Acest mod de a acţiona nu doar că nu 
este haotic, ci chiar dacă vizează 
unele scopuri neeconomice se poate 
desfăşura foarte ordonat şi poate 
oferi rezultate destul de profitabile. O 
astel de cultură, ca sumă de obiceiuri 
etice, este foarte greu de obţinut, dar 
odată obţinută şi foarte greu de 
schimbat. Aşadar, conform unor 
obiceiuri etice, disponibilitatea 
individului spre colaborare şi 
cooperare poate fi stimulată, iar 
conform altora – inhibată. Acest fapt 
se poate verifica prin prezenţa sau 
absenţa societăţilor civice. Iar 
experienţa comunismului este un 
exemplu evident. „Fostele societăţi 
comuniste ştiu că comunismul a creat 

o seamă de obiceiuri – dependenţa excesivă faţă de stat, care a determinat lipsa 
elanului întreprinzător, incapacitatea de a face compromisuri şi de a coopera în 
cadrul grupurilor, al companiilor sau al partidelor politice – care au încetinit 
consolidarea democraţiei şi a economiei de piaţă. Desigur, oamenii din aceste 
societăţi şi-au dat asentimentul pentru înlocuirea comunismului cu democraţia şi 
capitalismul când au votat pentru reforme democratice, dar ei încă nu au căpătat 
obiceiurile sociale necesare pentru a le pune în aplicare”. Observaţia este 
pertinentă deoarece, cel puţin din punct de vedere economic, unele obiceiuri 
etice sunt virtuţi, iar altele vicii. Deasemenea, munca presupune unele obiceiuri 
etice care să deschidă spre cooperare. Astfel, o etică a muncii poate lua naştere 
într-o cultură mai uşor decât în alta. 

În aceeaşi ordine de idei, virtuţi precum: hărnicia, responsabilitatea, 
cumpătarea, curajul în faţa riscului etc. sunt aplicabile la nivel individual, în timp 
ce: onestitatea, credibilitatea, cooperarea, sentimentul datoriei faţă de ceilalţi ţine 
mai mult de domeniul social. Şi bineînţeles că unele se susţin pe altele. După 
cum subliniază Fukuyama, corporaţiile au înţeles că pot obţine aceleaşi rezultate 
cu mai puţini lucrători, modificând nu atât tehnologia cât modul în care angajaţii 
lucrează laolaltă. „Spre deosebire de etica muncii şi virtuţile individuale  care i se 
asociază, virtuţile sociale ce încurajează sociabilitatea spontană şi inovaţiile 
organizatorice au fost studiate mult mai puţin sistematic din perspectiva 
influenţei lor asupra vieţii economice se poate argumenta că virtuţile sociale sunt 
premise necesare în vederea dezvoltării virtuţilor individuale precum etica 
muncii, de vreme ce aceasta din urmă nu poate fi cultivată cu performanţe 
maxime  decât în contextul grupurilor puternice – familii, şcoli, locuri de muncă 
– caracteristice societăţilor cu grad înalt de solidaritate socială”.

Deşi afirmaţiile lui Fukuyama trebuie înţelese contextual şi relativ, 
argumentele oferite prin exemplificări concrete şi statistici reale devin 
convingătoare în ceea ce priveşte determinarea culturală. Mai mult, studiul său 
poate fi citit ca o lecţie care are menirea prin cunoaşterea trecutului să 
eficientizeze făurirea viitorul. 

Încrederea – condiţie necesară pentru formarea capitalului social. 
Determinarea culturală, mai puţin analizată în lucrarea Sfărşitul istoriei şi ultimul 
om, devine o grilă de interpretare prioritară ulterior pentru Francis Fukuyama. 
Acest fapt se face vizibil în următoarea sa lucrare apărută în 1995 – Încredere. 
Virtuţile sociale şi crearea prosperităţii. Acest studiu are la bază multiple exemple 
concrete în care se prezintă evoluţia economică a unor state (în general din 
Europa, Asia şi, la polul celălalt, SUA) în scopul de a identifica structura socială 
internă şi premisele de la care au pornit şi care determină eficienţa sau ineficienţa 
lor. Păstrându-şi perspectiva venită pe filieră hegeliană a dorinţei de 
recunoaştere, dar ţinând seama şi de creşterea intensităţii informaţionale, 
societăţile contemporane vor fi puse de către Fukuyama într-o lumină prin care 
paradigma utilitaristă şi simplul contract raţional între persoane în vederea 
obţinerii scopurilor comune îşi reflectă insuficienţa. Individualismul caracterizat 
prin egoism şi dorinţa şi dorinţa de satisfacere a nevoilor materiale nu poate 
reprezenta o coloană de sprijin pentru construcţia unui stat omogen şi eficient. 
Interpretarea sa, bazată pe disponibilitatea naturală a omului spre sociabilitate, 
fixează drept virtute centrală Încrederea. Iar această virtute nu se poate institui 
între oameni decât dacă preexistă un set de reguli nescrise, interiorizate de 
fiecare individ al unei comunităţi – este vorba de tradiţie. „Astfel, activitatea 
economică este parte integrantă a vieţii sociale şi este alcătuită dintr-o varietate 
de norme, reguli, obligaţii morale şi alte obiceiuri sociale. Aşa cum se va vedea în 
cartea de faţă, putem desprinde din analiza vieţii economice o lecţie importantă, 
şi anume că bunăstarea unei ţări, capacitatea sa concurenţială sunt condiţionate 
de un unic criteriu universal: nivelul de încredere în cadrul unei societăţi”. 

Deşi diferenţele cuturale sunt evidente şi conştientizate într-o lume în care 
informaţia circulă cu o asemenea viteză şi relativismul de orice tip împiedică 
instituirea unui principiu sau criteriu absolut, totuşi accentul tot mai insistent 
pus pe toleranţă şi solidaritate, valori 
care devin indispensabile umanităţii, 
fac tot mai clară necesitatea de a avea 
încredere în aproapele nostru. În 
susţinerea acestei idei Fukuyama 
oferă exemplul Germaniei şi al 
Japoniei, ţări care datorită gradului 
ridicat de încredere între cetăţenii lor, 
au reuşit adevărate miracole şi pe 
plan economic. O societate sau o 
întreprindere în care totul 
funcţinează pe baza unor reguli 
formale, unde fiecare individ nu pare 
a fi decât o simplă piesă în interiorul 
unui mecanism ce-şi îndeplineşte 
rolul şi care poate fi înlocuită oricând, 
poate oferi rezultate eficiente, însă 
lipseşte valorizarea omului, nu-i este 
apărată demnitatea, excluzând o 
posibilă recunoaştere calitativă a 
statutului său. Omul reprezintă ceva mai mult. Iar Fukuyama surprinde foarte 
bine acest lucru: „ Dacă instituţiile democraţiei şi ale capitalismului ar funcţiona 
corect, ele ar trebui să conveţuiască cu anumite obiceiuri culturale premoderne 
care să le asigure bunul mers. Legea, contractul şi raţionalitatea economică 
constituie un fundament necesar, dar nu suficient, pentru stabilitatea şi 
prosperitatea societăţilor postindustriale; se adaugă reciprocitatea, obligaţia 
morală, sentimentul datoriei faţă de comunitate şi încrederea, care îşi au obârşia 
mai degrabă în obicei decât  în calculul raţional şi care nu sunt anacronice într-o 
societate modernă, ci condiţia sine qua non a succesului acesteia”. Cu alte cuvinte, 
cercetătorul nord-american, de data aceasta în consens cu Adam Smith, susţine o 
strânsă legătură între economie şi viaţa socială, ceea ce scoate la iveală 
importanţa culturii pe această dimensiune. 

Poziţia lui Fukuyama se doreşte a fi şi un răspuns mişcărilor neomercantiliste 
şi neoclasice care neglijează rolul culturii, evidenţiind dorinţa egoistă de bunuri 
materiale. Fukuyama însă aminteşteşte şi de alte scopuri ale oamenilor, care nu 
intră în sfera orientărilor utilitariste, precum recunoaşterea, onoarea, dreptatea, 
religiozitatea etc. El spune că „preferinţa chinezilor, a coreenilor şi a italienilor 
pentru familie, atitudinile japonezilor faţă de adopţie în afara familiei, şovăiala 
cu care francezii se angajează în relaţii directe, accentul pe care-l pun germanii pe 
pregătire, caracterul sectar al vieţii sociale americane, toate acestea nu sunt 
rezultatele unor calcule raţionale, ci ţin de obiceiurile etice înnăscute”. Prin 
”obiceiuri etice înnăscute”, Fukuyama nu vrea să afirme existenţa lor în 
conştiinţa noastră în mod a priori, ci mai curând, cred, vrea să remarce că suntem 
născuţi, crescuţi şi educaţi în interiorul unei comunităţi, între membrii căreia s-au 
dezvoltat un şir de relaţii bazate pe valori intrinseci, asumate şi respectate în 
virtutea cărora se i-au cele mai multe decizii şi care s-au inserat în gândirea 
noastră datorită acestui mod de formare şi interacţiune. Acelaşi lucru se întâmplă 
şi pe plan profesional. Muncitorii nu sunt simple entităţi care îndeplinesc 
anumite activităţi clar delimitate. Între ei se dezvoltă, prin intermediul 
sociabilităţii, o reţea de sentimente precum solidaritate, prietenie, antipatie etc. 

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

Ion VRABIE

cultură   religie   filosofie
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ani. Vor urma  ani de intens travaliu, în liceu şi în 
facultate, în care Dorin şi-a modelat personalitatea, s-a 
pregătit cu temeinicie pentru o profesiune care îl pasiona 
şi în care se regăsea. Dincolo de bogate date biografice, 
autoarea are grijă să aleagă acele fapte şi împrejurări care 
să contureze un fel de a fi şi de a gândi al eorului său şi 
care vor contribui în mod esenţial la selectarea acestuia  
pentru a fi admis la programul „Intercosmos”.

 De aici începe una dintre cele mai palpitante secţiuni 
ale cărţii, cea consacrată pregătirii pentru aventura 
cosmică. Sunt memorabile descrierile unor locuri, oameni 
şi împrejurări, ca de pildă cea consacrată atmosferei din 
Oraşul Stelar şi de la Baikonur. Amintirile eroului sunt 
vii, nu o dată de o mare încărcătură emoţională. Oamenii 
cu care se întâlneşte sunt oameni deosebiţi, de o mare 
căldură sufletească, ei se leagă şi se ataşează unii de alţii 
dincolo de orice oprelişti draconice, de regim politic. O 
meţine specială dedică, deloc întâmplător, Dumitru-
Dorin Prunariu  camardului şi prietenului din zborul la 
bordul  navei Soiyuz 40, rusul Leonid Popov. 

Sunt, în carte, multe întâmplări pline de mult tâlcuri 
nebănuite la prima vedere, cum ar fi cea legată de o 
convorbire telefonică pe care  eroul nostru o poartă cu 
soţia şi copii săi: „Uneori, puteam vorbi la telefon, dar 
pentru că totul avea regim militar, legătura se făcea doar 
pe linie militară, conectându-ne prin intermediul a cinci 
staţii militare. Normal că între noi vorbeam româneşte. 
Nu o dată auzeam vocea câte unui operator  intermediar 
spunându-ne:„ Vorbiţi ruseşte, alfel vă întrerupem 
legătura.” Nu au îndrăznit însă niciodată să o facă”.

Fireşte, cel mai aşteptat şi cel mai palpitant capitol al 
cărţii este cel consacrat zorului în Cosmos. Sunt, nu o 
dată, pagini de proză curată, descrieri ale unei experienţe 
cu totul de excepţie şi al trăirilor pe care   aceasta le-a 
generat. Iată imagini ale Pământului văzut din Cosmos: 
„Ai tendinţa  în primele zile de imponderabilitate să cauţi 
globul pământesc sub tine. Din cauza senzaţiilor false ai 
surpriza să îl găseşti pe alte direcţii. Era fascinant să îl 
admirăm prin hublou. Se vedea curbat. Din orizont în 
orizont cuprindeai o suprafaţă cu un diametru de cam 4 
000 de kilometri, iar atmosfera terestră era impresionant 
de subţire.” Sau:”De sus, noaptea vedeai Pământul 
luminat în fucţie de gradul de civilizaţie al zonei 
respective. Zonele de Cosată ale Statelor Unite   erau o 
mare de lumină, apoi venea din urmă Europa. Ţările est-
europene păreau de-a dreptul sumbre. Vedeai câte o pată 
firavă de lumină ici-acolo, 
unde erau oraşe mi 
importante sau capitale . În 
rest, parcă harta zonei era 
goală.”

Nu lipsesc întâmplări 
mai … speciale, cum ar fi 
supriza eorului atunci când 
dă peste ceva din „aparatul 
secret al ruşilor”, întâmplări 
care spun multe 
despre”prietenia frăţească 
din ţările şi popoarele 
noastre”.

Nu vreau, însă, ca să 
răpesc plăcerea cititorului de 
a retrăi împreună cu 
cosmonautul Prunariu şi alte 
momente ale zborului în 
Cosmos şi de aceea mă 
rezum a da numai datele 
strict tehice ale 
evenimentului: ocolul Pământului de 125 de ori, 5. 260 de 
kilometri parcurşi cu o viteză de 28. 000 km/oră, în 7 zile, 
20 de ore, 42 de minute şi 52 de secunde, la capătul 
cărora România devenea cea de-a 11 –a ţară din lume 
care trimisese în spaţiu propriul cosmonaut. 

Sporesc interesul aparte al cărţii pagini substanţiale 
cum ar fi  secţiunea consacrată unor personalităţi 
emblematice ale astronauticii cu care Dumitru-Dorin 
Prunariu a avut şansa să se întâlnească: Hermann 
Oberth, Alexandru Ţăţulescu, Nicolas Mateescu- Matte şi 
Alecsei Leonov. Aşa după cum sunt şi întâmplări, mai 
vechi sau mai noi, despre felul în care potentaţi politici 
vremelnici, de ieri sau de azi, au încercat şi încearcă să 
pună în umbră una dintre incontestabilele valori 
reprezentativer ale României numai pentru a-şi satisface 
mărunte ulceraţii de eu. Cât pierdem pentru că nu ştim 
sau nu vrem să ne punem în valoare aceste adevărate 
branduri ale inteligenţei , asta este de-acum o altă 
poveste. Trebuie, însă, să mai adaug că, trecând cu 
demintate, peste asemenea meschinării, în multiplele-i 
calităţi româneşti sau internaţionale, pe care le deţine, 
Dorin Dumitru Prunariu este şi rămâne un adevărat 
brand de ţară al României.  

În tot, o carte pe deplin meritată despre o 
personalitate de excepţie a unei Românii care, după cum 
bine ştim, nu de talente duce lipsă.

*Annie Muscă „Dumitru- Dorin Prunariu.Biografia unui 
cosmonaut”.  „Adevărul”. 2012 

23CRONICA

calitate de actor cât şi în calitate de regizor, au rămas 
pentru spectatori şi pentru colegii de teatru adevărate 
lecţii estetice ale artei teatrale.

Dacă ne cercetăm memoria, vom descoperi spectacole 
memorabile, atât din punct de vedere ale regizorului, cât 
şi din punct de vedere al actorului.

Pentru publicul timişorean, spectacolul cu piesa 
„Hamlet” a rămas peste timp un reper având în vedere 
nivelul înalt de exprimare regizoral şi actoricesc. Aşa 
cum, de asemenea, spectacolele cu „Isteaţa” sau „Căruţa 
cu paiaţe” aveau să devină spectacole memorabile ale 
şcenei timişorene.

La Sibiu, în cadrul Festivalului de Teatru în aer liber – 
„Cibinium” , maestrul a dat un spectacol remarcabil cu 
piesa „Richard al treilea” o variantă realizată în ambianţa 
dată de vechiul zid al oraşului. Şi tot la Sibiu, şi tot în 
ideea spectacolului de teatru în spaţii neconvenţionale, 
maestrul Dan Nasta a realizat un spectacol cu piesa 
„Egmond” în curtea Muzeului Brukenthal.

Şcena Teatrului Naţional din Iaşi, a ştiut să folosească 
din plin prezenţa maestrului. Menţionăm doar câteva din 
spectacolele în care Dan Nasta a evoluat ca regizor şi 
actor :

- „Ciocârlia” de Jean Anouilh
- „Jack fatalistul” de Diderot 
- „Vlaicu Vodă” de Alexandru Davila
- „Escu” de Tudor Muşatescu
De asemenea piese din dramaturgia contemporană – 

„Calul verde” şi „Regulamentul de bloc” de Consantin 
Popa

Creator de repertoriu, creator de climat, Dan Nasta 
instala întotdeauna o atmosferă creatoare în care se 
atingea spiritualitatea prin nivelul cultural şi profesional 
al repetiţiilor şi al reprezentaţiilor, realizându-se munca 
în echipă, elaborarea unui spetacol căpătând valori 
ritualice.

Oficialităţile româneşti i-au acordat premii şi diplome 
care vorbesc de la sine despre valoarea excepţională a 
omului de cultură şi artă care este Dan Nasta. 

Meritul Cultural în Grad de Mare Ofiţer este o 
decoraţie pe care maestrul o merită cu prisosinţă.

Înainte de a pleca (îl vizitasem pentru că tocmai 
împlinise 93 de ani! ), ne-am aşezat; nimeni nu vorbea – 
se asculta timpul; îl privesc – to înalt şi frumos, cu aceeaşi 
maiestoasă barbă de Domnitor; nu prea ştiu ce să-i spun 
şi deodată înţeleg că dincolo de orice vorbe, cel mai 
potrivit ar fi să-i sărut mâna.

Ceea ce am şi făcut

Este Dumitru-Dorin Prunariu un brand, aşa cum 
socoteşte Annie Muscă? Fără doar şi poate! Dar, înainte 
de a fi un brand, el este un erou. Mai întâi, el este primul  
cosmonaut român şi,mai nou, este eroul unei captivantei 
incursiuni(*) pe care autoarea sa o defineşte ”prima 
biografie a unicului cosmonaut român şi o mărturie 
despre trecutul recent, despre anii în care cercetării i se 
acorda o atenţie deosebită , iar institutele de profil erau 
motoarele dezvoltării ştiinţei româneşti.”

Să nu ne speriem de cuvinte, chiar şi prin această 
trimitere polemică asumată, cartea scrisă de Annie Muscă 
este o demonstraţie inclusă în fapte a modului în care 
vocaţia şi munca, talentul şi studiul pot lansa şi certifica 
performanţa. Care performanţă, la rândul ei, este şi cea 
care legitimează şi suţine un brand, în adevăratul înţeles 
al cuvântului: ”Dumitru Prunariu a reuşit să-şi 
transforme numele într-un brand al performanţei 
absolute. Ceea ce nu reuşesc să realizeze campaniile de 
promovare a României în străinătate, poate face un 
singur om prin ambiţia sa de a fi cel mai bun.”

A fi cel mai bun, dar nu oriunde, ci într-un domeniu 
care veacuri de-a rândul a captivat, a atras, a incitat, a 
născut mari temeri dar şi mari ambiţii, acesta a fost visul 
adolescentului Dorin Prunariu, cel care avea numai 9 ani 
atunci când primul om, Iuri Gagarin, a zburat în Cosmos. 
Un vis al umanităţii care se deschide cu jertfa 
legendarului Icar, întru împlinirea căruia Transilvania şi, 
implicit, România, au merite de pionierat. Este vorba 
despre manuscrisul numit ”Coligatul de la Sibiu”, datând 
din secolul al XVI-lea, în care austriacul Conrad Hass, 
instalat la conducerea Arsenalului Militar din Sibiu o 
dată cu venirea trupelor imperiale ale lui Ferdinand I. 

Această neîntreruptă epopee, vine spre noi, în veacul 
al XX-lea, prin Traian Vuia, Aurel Vlaicu, George 
Bothezat, Henri  Coandă şi Herman Oberth.  Aceştia vor 
fi geniile tutelare sub auspiciile cărora se va forma 
tânărul Dorin, născut la 27 septembrie 1952, la Broaşov ( 
la acea vreme, Oraşul Stalin) şi plecat, dârz şi tenace, pe 
cărările care l-au purtat la aventura cosmică. Pasiunea 
pentru zbor şi-o va desoperi în adolescenţă, învăţând să 
construiască  modele de planoare şi avioane la numai 12 

Ai crede că cineva, purtând 
un asemenea supranume, 
locuieşte în vreun palat plasat în 
imediata apropiere a unei 
Catedrale.

Şi, întradevăr, cel numit 
„Patriarhul teatrului românesc” 
de către marele şi regretatul critic 
de teatru Radu Popescu, locuieşte 
într-o Catedrală a Frumosului, a 
artei şi culturii, în general, a 
culturii teatrale în mod special.

Frumoasa vilă în stil englezesc a devenit un spaţiu 
muzeal ce cuprinde importante colecţii de scoarţe 
româneşti, de covoare orientale, piese de cult (ceramică, 
piatră, marmură), mobilier bisericesc, vase de porţelan, 
de ceramică românească şi străină, foarte multe cărţi, 
tablouri semnate de mari pictori români sau străini, toate 
acestea ajutând la instalarea unei atmosfere în care, 
contaminat de această realitate începi să te simţi crescut... 
Nu degeaba, când ai intrat pentru prima oară în acest 
spaţiu, Constantin Noica, după un scurt contact cu 
mulţimea de obiecte artă expusă, a exclamat: „Covârşit 
de frumuseţi !”. De reţinut faptul că maestrul Dan Nasta, 
donase importante obiecte de artă – scoarţe şi covoare, 
mobilier şi cărţi mai întâi Muzeului de la Mogoşoaia (al 
cărui fondator este) unde întreg etajul întâi este înzestrat 
cu piese de-ale maestrului.

Şi Ministerul Culturii a beneficiat de generozitatea 
marelui colecţionar Dan Nasta. La fel cum muzeul de 
Istorie şi Arheologie Ploieşti – Conacul Cantacuzin de la 
Filipeşti Târg a devenit un spaţiu muzeistic datorită 
iniţiativei şi donaţiilor făcute de Dan Nasta.

Sigur, pasiunea de colecţionar se formează în timp, 
dar în cazul maestrului Dan Nasta, dorul de frumos 
pentru obiectele care ştiu să se arate, care ştiu să spună, 
să povestească despre oameni, despre istorie, vine de 
departe...

Vine de la mama sa – moşiereasă cu mare drag de 
cultură şi artă, cu un loc foarte vizibil într-un arbore 
genealogic aristrocratic, vine din rudenia cu un strălucit 
om de stat şi de cultură – Tache Ionescu (căsătorit cu vara 
mamei maestrului), vine, în sfârşit, dintr-o istorie în care 
„Dumnezeu chiar exista, şi chiar funcţiona” , vine dintr-o 
lume în care reperele morale şi etice, cele culturale şi 
spirituale determinau comportamente, atitudini şi 
crezuri.

Înţelegând că prima şi ultima misiune a unui 
colecţionar de artă este aceea „de a aduna, cu gândul şi 
de a o dărui celorlalţi” , este aceea de a dărui idei, 
gânduri, stări, bucurii estetice în măsură să ne facă mai 
buni, mai atenţi la lumea din afară, la lumea din noi, mai 
clarificaţi în ceea ce priveşte sensul existenţei noastre. 

Trecând în fapt această gândire, Dan Nasta a 
organizat cu obiecte din colecţia personală mai multe 
expoziţii cu o mare diversitate de piese. Astfel la Palatul 
Parlamentului – în sala Brâncuşi – , a deschis două 
expoziţii ; apoi încă două la Muzeul Cotroceni. Obiectele 
prezente în toate expoziţiile au urmărit redarea unui 
univers preţios, prin încărcătura istorică şi estetică, a 
unui spaţiu în care ne putem recunoaşte pe noi, prin 
intermediul emoţiei artistice. 

Dar în „Catedrala frumosului” o întâlnim şi pe 
Doamna Liana Nasta, partenerul de viaţă şi de trăire 
spirituală, într-un univers în care se meditează în 
preajma cărţilor, se citeşte în ţeşătura scoarţelor 
româneşti, în care se descifrează culorile, stările unor 
tablouri celebre, trăind tensiunea şi frumuseţea sunetelor.

Dar dacă îl întrebi pe maestru, ce a însemnat pentru 
domnia sa scena de teatru, imediat îţi dai seama, după 
frisonul ce-i cuprinde fiinţa, că exact asta aştepta – să-l 
întrebi şi să-ţi răspundă despre... Despre ce să-ţi 
povestească mai întâi ? şi nu e chiar atât de simplă 
ordinea în care trebuie să-şi amintească de sine, să se 
reconstituie în aşa fel încât până la urmă să avem 
imaginea Omului de Teatru, adică a omului care a înţeles 
repede resorturile teatrului, ce puteri are de rezistă peste 
milenii, de ce trebuie să existe TEATRU... , cum se 
realizează aproape miraculos relaţia dintre spectacol şi 
spectatori.

Pentru actorul şi regizorul Dan Nasta, înseamnă a fi 
omul care are o relaţie optimă cu scriitura dramatică, cu 
regia şi şcenografia, cu costumul de teatru, cu ilustraţia 
muzicală şi luminile spectacolului. Un asemenea om, 
într-un final, se pomeneşte că-i place mirosului 
„colbului” de scenă... iar când ai ajuns aici eşti 
condamnat pe viaţă, la viaţa care, deşi pare iluzorie, este 
plină de adevăr.

Regizorul Dan Nasta a avut încredere în actorul Dan 
Nasta... şi tocmai de asta l-a distribuit în roluri în care 
amândoi şi-au dat măsura talentului, a instinctului 
actoricesc, al unui orizont cultural, de o impresionantă 
consistenţă. Multe dintre interpretările maestrului, atât în 
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Mă exteriorizez, informând-o despre evadarea 
elementelor virtuale, însă conştiinţa îi este contopită şi 
adaptată realităţii distorsionate:

 Din clipa de faţă o laşi mai moale cu jocurile video! 
Cum adică nu există PăsăCâini?

O ignor cu sălbăticie, alergând afară pentru a vedea 
ce s-a mai schimbat... Incredibil! Dinamismul oricărei 
fiinţe este prevestit de pătratele care le încadrează; le 
observ aprinse sub picioarele oamenilor. Deasupra 
capului e o bară ireală, înroşită mai mult sau mai 
puţin, în funcţie de sănătatea fiecăruia. Acesta-i 
simbolul conservării integrităţii corporale cu care sunt 
atât de obişnuit în lumea divertismentului 
computerizat!

Staţia Orbitală dintre cei şapte sateliţi pe care îi 
ghicesc camuflaţi de seninul cerului. Ambulanţa apare 
neîntârziat, iar medicul se concentrează, generând o 
sferă de lumină, vindecând rănitul.

 L, trebuie să ajungem la spital pentru a-mi 
reîncărca mana!

Realitatea e invadată progresiv de agitaţia irealului, 
băncile nu mai au sisteme tehnologice de securitate. 
Oricine poate învinge Leii de Foc, Magii Gazoşi sau 
alţi monştri, adică paza fiecăreia, are oportunitatea de 
a se îmbogăţi! Sunt fascinat!

La câţiva metri depărtare observ o clădire deasupra 
căreia tronează litere plutitoare: „Baza Militară a 
Onergilor”. Prin crăpăturile pereţilor analizez munca 
statică a creaturilor de cristal, construcţiile izvorând 
din sine, învăluite de jocuri de lumini şi sunete 
evadate din tenebrele introvertite ale misterului. Vocea 
indescifrabilă de natură extraterestră anunţă alarmată: 
„Construiţi depozite energetice!”.

Pe alocuri observ cercuri zimţate; apropierea de ele 
emană un sentiment de linişte. Deasupra celui în faţa 
căruia m-am oprit scrie: „bonus”. Trec prin el, îmi simt 
mintea, trupul şi spiritul întărite. Lângă un copac 
descopăr „Găleata Indisponibilă a Magiilor”, e un 
noroc uriaş! Praful adăpostit în artefact este constituit 
din stele pătrate, triunghiuri minuscule, fiecare formă 
şi culoare posedând un potenţial mistic propriu. Îmi 
umplu buzunarele pentru eventualul coşmar revelat 
de venirea nopţii peste realitatea hibridă.

II
În drum spre casă, un hoţ mă prinde la colţul străzii, 

ameninţându-mă cu un cuţit uriaş:Dă-mi toţi banii sau te 
las cu cinci la viaţă!

Scot cu precauţie praf magic din buzunar:
Poftim! Orbire Siderală!
În urma vrăjii individul explodează în fluturi.

III
Mama e în bucătărie fierbând nori şi un soare în 

miniatură.
Unde ai fost? Masa celestă e gata!
La uşă bate cineva! Un hibrid om-carte de joc. 

Deschid şi…
Eşti nebun?! Deschizi Romburilor?!
N-am timp să realizez greşeala comisă, creaturile 

aruncă suliţe razant pe lângă mine! Din doi paşi urc pe 
bloc, fugind de monştri. De această dată folosesc un 
pumn de praf pentru o magie pretenţioasă: invocarea 
Leului Alb Înaripat. Sar dintr-o clădire în alta aşezat 
invers pe himera zburătoare, eliminând Romburile prin 
lansarea inepuizabilului arsenal de vrăji. Galopând 
printre nori, în lumina a trei sori albaştri, arunc Bile de 
Spumă Carnivoră, Dinţi Teleghidaţi şi Pete de Întuneric, 
asigurându-mi scăparea. Noaptea e însă nerăbdătoare...

IV
Crepusculul răsfaţă un cer suprasaturat de sateliţi şi 

panorame celeste multicolore, în cadrul cărora se poartă 
războaie spaţiale, dirijate de la nivelul staţiilor orbitale. 

Lacrimile Negre ale Abisului! Camuflarea Nocturnă 
le-a fost trădată de instabilitatea indicelui de refracţie al 
trupurilor invizibile! Oricum, ştiu că-s aici pentru că 
lumea e infestată de sursele lor: Altarele Plânsului 
Enigmatic. Mă opresc în faţa unui cocon întunecat şi 
ghicesc înăuntru geneza înfiorătoarelor creaturi 
ectoplasmatice. Aceştia sunt doar o parte din monştrii pe 
care îi voi înfrunta!

Fantomele se organizează imperceptibil şi atacă, însă 
îmi creez arme cu gloanţe spectrale, dezintegrându-le! 
Efectiv împuşc masa compactă a Nimicului nopţii! 
Vârcolacii de Diamant Selenar mă încolţesc cu o agilitate 
atât de fatală încât salvarea mi-a fost inspirata viteză de 
reacţie prin care m-am învăluit în Sfera Protectoare a 

Un artist pragmatic care scrie pentru spectacol se 
aseamănă cu un poliţist sub acoperire, pătrunzând cu 
seninătate în tărâmul superficialităţii... Bine, recunosc 
că e doar o scuză pentru a înlocui lectura unei cărţi cu 
jocurile video. Şi acum, voi organiza Druizii Plasmatici 
crescător, în funcţie de mana, în spatele Copacilor - 
Arcaşi, fiindcă trebuie să regenerez moralul eroului 
găsind cele şapte artefacte ale Tărâmului Spinos. Aş 
reuşi fără probleme dacă aş trece la următorul nivel al 
conştienţei, dar sursa Obeliscului Întunecat e păzită de 
legiunea Păsăflorilor - Nocturne, iar damage-ul 
Leigrilor mei este sub gradul imponderabilităţii 
mistice a Inamicilor. Mă va ajuta utilizarea Magiilor 
Silvice, însă va fi activat handicapul de 25% al 
blestemului Vrăjitorilor Infernali. Ce să fac? Ştiu! Voi 
invoca Vrăbiile- Phoenix şi voi ataca cerul spectral din 
Ţinutul Strigoilor Luminii, generând Ploaia Alfa a 
Mineralelor, după care voi avea suficienţi bani pentru 
angajarea Mercenarilor de Mercur.

 A, mai lasă calculatorul!
 Imediat, mamă!
Acum are treabă cu mine, când e mai interesant! În 

fine, upgradând Călugării Păienjeraci voi deschide 
Vortexul Stelar din Grădina Albinelor Metalice şi voi 
traversa graniţele dintre civilizaţiile subterane cu cei 
mai rezistenţi Călăreţi Fumurii...

 A, în acest moment te duci la piaţă şi cumperi nişte 
resurse!

Nu se mai poate, tot ce vreau e să... Ce să cumpăr? 
M-am pierdut atât de adânc în joc încât mi s-a părut...

 Mamă, ce să cumpăr?
- Nişte resurse!
     Sunt în stare de şoc, sângele mi s-a îngrămădit în 

obraji, înecându-mi mintea în suspiciunile privitoare la 
necesitatea unui control psihologic. Mă îndrept spre 
bucătărie, întrebând:

 Ce fel de resurse?
 Cele necesare pentru invocarea Furnicilor de 

Smarald, deci câteva cristale simple de nivel 1.
Mă scarpin în cap şi cobor scările stupefiat, mai 

mult automat. Îndreptându-mă spre stradă, observ pe 
alee ceva strălucitor, nişte litere virtuale suspendate în 
aer: „Gheara de Mosc a Diplomaţiei- înjumătăţeşte 
costurile mineralelor”. Ridic neconvenţionalul obiect 
ce pare venit din altă lume şi mă întorc în fugă acasă:

 Uite ce-am găsit!
 Bravo! Artefactele sunt rare, drept răsplată restul 

îţi va rămâne ţie!

Pe fereastră observ zborul haotic al PăsăCâinilor. 
Sunetul hibrid dintre ciripit şi lătrat mă surprinde, 
determinându-mă să scap Gheara din mână. Privesc 
afară, totul pare normal, nu mai zăresc nici creaturile.

 A, te simţi bine?
 Ce?... Da... Cred...
Mugetul atât de cunoscut dar nemaiîntâlnit în 

dimensiunea natală prevesteşte apariţia 
autovehicolului zburător cu trompă şi urechi organice.

 Ce-ai păţit? Te uiţi de parcă n-ai mai văzut un 
Elefancopter! Băiete, ai mâncat azi? Eşti cam palid...

Şoaptei Materne! Privesc stupefiat cum o ploaie de 
monştri ce-mi pălmuiesc mintea prin propria 
originalitate inundă bula verzuie în care-s ascuns! Ochii 
roşii din mâinile groteşti lipite de pereţii fortăreţei, 
craniile din care zâmbesc priviri perfide, entităţile cu 
gheare, cleşti şi prea multe picioare, gurile a căror 
deschidere e guvernată de maxilarele disperate de 
foame, norii energetici cu forme umanoide şi himerele 
astrale îmi amplifică furia adrenalinei, bombardându-
mi ecosistemul rece al pielii cu setea de aventură! Îmi 
golesc cu mâinile tremurânde de plăcere patru dintre 
cele şase buzunare, improvizând în gând un şir criminal 
de vrăji! Plutesc cu bula în vârful unei piramide în 

miniatură şi:
 Ninsoarea Blestemului Divin! Spinii de Aer ai 

Pământului! Epidemia Orbirii Siderale! Rachete 
Lichide! Atacul Leilor Albi Înaripaţi! Sărutul 
Phoenixului de Apă! Sculptura Copacilor-Tâmplari! 
Depresie Postapocaliptică! Implozia Minţii! Piedica 
Druizilor de Săpun! Şoapta Călugărilor de Mosc…

Admir dezlănţuirea naturii împotriva strigoilor, 
revoluţia metafizică a îmbrăţişărilor de lasere, rachete, 
bombe de apă, uragane metalice, păsări de lumină, 
demoni-mercenari ce-mi sprijină cauza, distorsionări 
spaţiale, duhuri de lapte, lanţuri renegate de pământ, 
imobilizând şi biciuind monştrii îngenuncheaţi! 

Ceaţa acţiunilor infernale se ridică peste 
omniprezenţa lunilor, mascându-le.      

Ultima mea campanie e reprezentată de nişte 
construcţii infernale, Piramicorturile, şi de blestemele 
ascunse acolo. Este timpul să intru!

 Lumină şi Încremenire Totală! Nu! Dispăreţi! 
Dis trugere ,  Topire ,  Contopire  cu Tărâmul  
Nonexistenţei!

Nimeni, absolut Nimeni nu merită chinul de a privi 
măcar ceea ce am eliminat pentru totdeauna! 

Praful magic e pe sfârşite, la fel şi noaptea. O mulţime 
de pupile verzi fosforescente ameninţă, e ca şi cum totul 
ar avea ochi! Îi voi ucide, însă dacă mai apare o singură 
himeră sunt damnat! Privesc cu satisfacţie cum se 
îndreaptă torpilele spre ei, spulberându-i printr-o 
explozie genială, cuceritoare şi irepetabilă!

V
Noaptea cea grea a trecut, dar de cum am ajuns acasă, 

mama a făcut o magie, teleportându-ne într-un salon. 
Intră-n cabinet, însă nu pot auzi ce vorbeşte cu individul 
de acolo. Sub unghie observ prezenţa prafului! Îl scot şi 
mi-l presar peste ureche:

 Auz Fin!
 Domnule psiholog, cred că jocurile video îl 

afectează! Efectiv respinge realitatea! Ştiţi ce a făcut? A 
deschis uşa Romburilor! Ce e de făcut? 

Mă întorc acasă, deschid calculatorul şi accesez un 
joc. Pe ecranul obosit de întrebuinţare observ mersul 
natural al oamenilor, derularea verosimilă a acţiunii 
cotidiene, cu alte cuvinte, dimensiunea natală aşa cum o 
ştiam! După o clipă de rătăcire am o revelaţie: poate că 
lumea în care mă aflu e cea reală, ia eu chiar îmi pierd 
minţile…
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fii [...] însă oameni şi zei şi columne / Nu au admis ca 
poeţii să fie nicicând mediocri.” La Pope este relaţionată 
în ceea ce priveşte criticul şi cu aspectul privitor la 
insuficienţa cunoştinţelor acumulate: „A little Learning 
is a dang`rous Thing; / Drink deep, or taste not the 
Pieirian Spring”

Însă în ce măsură valoarea este subordonată 
perfecţiunii? Este o problemă ce vizează atingerea unui 
absolut artistic care este văzută drept imposibilă 
deoarece creaţia este subsumată imperfecţiunii umane. 
Totodată, după cum sesizează Horaţiu mai întâi, nu 
întotdeauna simţirea îşi găseşte o formă potrivită aceasta 
datorându-se până la urmă arbitrarietăţii semnului 
lingvistic, anticipându-se astfel ceea ce va deveni în 
modernism criza limbajului incapabil să redea 
plenitudinea trăirilor: „Totuşi există greşeli ce-ar putea fi 
iertate, căci struna / Nu dă un sunet aşa cum îl caută 
mâna şi gândul.” Micile neregularităţi ale unei opere 
mari sunt aşadar, până la un punct pardonabile, căci „şi 
bunul Homer uneori dormitează”. Fraza, devenită 
celebră, va fi prelucrată de Pope pentru a sugera însă 
faptul că ceea ce poate părea imperfecţiune, nu ar fi 
decât o stratagemă a scriitorilor, o slăbire a ritmului 
pentru a asigura o mai mare înălţare ulterioară a frazei: 
„Those oft are Stratagems which Errors seems, / Nor is 
it Homer Nods, but We that Dream.” Dincolo însă de 
această afirmaţie, mai regăsim la Pope un vers ce 
adaptează pe acel errare humanum est vizând de data 
aceasta indulgenţa de care trebuie să dea dovadă un 
critic ale cărui trăsături trebuie fundamentate pe 
principii profund umane: „To err is Human, to Forgive, 
divine” Versul are caracter de maximă nefiind singurul 
din opera lui Pope (un alt exemplu ar fi „Fools rush in 
where Angels fear to tread”). Această particularitate a 
versurilor de a exprima adevăruri general valabile poate 
fi văzută ca o contaminare cu stilul lui Horaţiu (din 
opera căruia se pot desprinde câteva cugetări devenite 
celebre: ut pictura poesis; parturient montes, nascetur 
ridiculus mus; quandoque bonus dormitat Homerus), ca o 
consecinţă a tratării acestui tip de subiect – formularea 
unor principii referitoare la creaţie, creator, critic -, dar 
mai degrabă poate fi rodul şi mărturia genialităţii.

 În concluzie, intertextualitatea – care este un concept 
modern, doar prin nume, după cum am mai sugerat – 
permite deschiderea către o alteritate textuală, oferind o 
bază teoretică solidă în construirea unor legături între 
texte. De fapt, aceste raporturi între opere au existat 
mereu. Ele au trebuit doar să fie numite.

Aşadar, vom numi intertextualitate şi relaţia stabilită 
între textul lui Horaţiu, Arta poetică sau Epistola către 
Pisoni, şi textul lui Al. Pope, Eseu asupra criticii, o 
homointertextualitate în termenii Juliei Kristeva 
deoarece vizează texte de o factură similară (din punct 
de vedere al temei, al înscrierii în arhitext etc.).

S-a putut constata astfel că hipertextul lui Pope a 
preluat în primul rând de la hipotextul lui Horaţiu 
forma de adresare directă a principiilor versificate către 
un destinatar ce vizează criticul şi scriitorul ideal. De 
asemenea, punctele esenţiale ale conţinutului Eseului 
asupra criticii prelucrează idei formulate de Horaţiu, idei 
devenite de altfel, în marea lor majoritate, aspecte de 
bază ale doctrinei clasicismului: caracterul unitar al 
operei de artă, claritatea stilului, concordanţa fond-
formă, imitarea naturii şi a anticilor, raportul talent-
meşteşug etc. În urma constatării acestor apropieri la 
nivel de conţinut şi mijloace artistice, poemul lui Pope 
nu trebuie în nici un caz văzut drept un apendice al 
operei lui Horaţiu, minimalizându-i astfel importanţa. 
Dimpotrivă, articolul de faţă a vrut să evidenţieze că 
raportarea la un predecesor ilustru nu generează 
neapărat epigonism. Eseul asupra criticii rămâne o operă 
valoroasă care şi-a atins scopul clasic de a înfrânge 
timpul.

Iată o poezie de o tensiune derutantă, de o 
intelectualitate studiată şi strunită într-un manej al 
silabelor îngenunchiate. Victoria Milescu nu mimează 
nimic – şi nici natura, pe care o preface într-o câmpie 
domesticită în idei şi sentimente viguroase. 

Îi cunosc scrisul dintru început şi n-a căzut niciodată 
în capcane străine. De altfel, poezia ei ,,suferă'' de 
voluptatea sincerităţii totale. Însuşi titlul acestei 
exemplare antologii, Fenomenele fără cauză, provoacă 

logica metafizică şi poemele se vor, ele însele, integrate 
într-un tratat filosofico-temerar. Fiindcă poezia ei este 
fără ,,gol'', are o încărcătură dureros-lucidă, neputând 
însă ocoli fatalitatea singurătăţii nobile.

Pentru Victoria Milescu, lirismul explodează în 
punctul zero: între cunoscut şi necunoscut, între creat şi 
increat. Pe parcursul lor, poeziile o ,,rănesc''. Poeta  
tânjeşte după o libertate astrală precum ,,un rănit ce ştie 
vântul/ aducându-i la picioare/ o monedă de argint/ 
să-şi pilească încet cătuşele.'' 

Aceasta este obsesia poeziei sale: de a sparge 
cuvintele şi de a le scoate, nude, în spectacolul luminos 
al sufletului neţărmurit. Este efortul ei ,,duhnind a 
război'' în fiecare secundă neobosită; e mecanismul ei 
poetic către ,,evenimentele capitale'' ale libertăţii.

Poemele Victoriei Milescu ard ,,până la măduvă'', 
rănindu-se singură spre a se renaşte în ,,ziua Judecăţii de 
Apoi''. Ieşind din ,,teancurile de piei îngheţate ale 
poemului'', pământul albeşte sub paşii îngerilor, abia 
coborând, pipăind astfel rugul aprins şi inefabil al 
creatorului însuşi. 

Deasupra se adună doar ,,gustul sărat al mierii'', 
prevestind galaxii nesfârşite. Repet, accentuat, că poezia 
Victoriei Milescu trăieşte impulsul primordial al 
purităţii, concentrat ermetic în ,,Principiul principiilor'', 
impecabil poem aflat – ca unicat – pe scara orgoliilor 
oricărei literaturi adevărate: 

,,Îţi  mulţumesc, Doamne,
că te-ai gândit să exist şi eu
cu ale mele ciudăţenii
să umplu golul dintre pământ şi cer
în numele unei libertăţi efemere.
Îţi mulţumesc, Doamne, 
că te-ai gândit să exist şi eu
ţi-a luat ceva timp
 să fiu aşa cum sunt, deşi
dacă m-ai fi întrebat
altfel ar fi arătat toate...''
Suferinţa lucidă a versurilor ei îndeamnă condeiul a 

o apropia de lirica Sylviei Plath – şi am convingerea că 
nu greşesc deloc. Aştept peniţa sfâşietoare dar 
nevătămătoare a adevăraţilor critici literari să mă 
confirme. Iată încă o dovadă: ,,O, Doamne, ia-napoi ce ţi-
am prădat!'' Una dintre astfel de ,,prăzi'' fosforescente se 
numeşte chiar acest excepţional volum, Fenomenele fără 
cauză!     

,,Ceaşca serviciului imperial'' aşteaptă, răbdătoare, 
pe noptierea scrisului fierbinte, aşa cum Rilke îşi 
,,suferea'' poezia cu o devoţiune dramatică, însă 
profetică. 

Vocea Victoriei Milescu uneori capătă tonalităţi 
baritonale prin cele trei subdiviziuni provocatoare ale 
volumului: ,,Între virtute şi viciu''; ,,Între forţă şi 
slăbiciune''; ,,Între atac şi apărare'', ignorând cu superbie 
penibilul truism al ,,poeziei feminine'', discriminatoriu: 

 ,,viaţa mă ţine în 
gheare

nu ştiu dacă ceea ce o 
animă

e binele ei sau 
preabinele meu

într-o zi voi da 
drumul câinilor

între duşmani
duşmanilor printre 

câini
de la o vreme, nu mă 

mai îmbolnăvesc
nu mai îmbătrânesc
nu mai condamn a durerilor lăcomie
în drum spre măcelul promis
ştergătoarele de parbriz
împrăştie lacrimile...''
(Alimentarea iluziilor)
Victoria Milescu e o enigmatică ,,elevă a nopţii'' 

explorând minereul de aur al întunericului. Sau aşa ni se 
pare nouă, cititorilor, să credem că la ora de rouă, când 
se naşte apa zorilor, stilourile (calculatoarele, în cazul ei) 
se umplu cu magia cuvintelor, cu magia viselor 
întredeschise între veghe şi adevăr. 

E ora când luciditatea înfloreşte pe un teren perpetuu 
cu perfecţiuni poetice surprinzătoare.

Victoria Milescu: ,,Fenomenele fără cauză'', colecţia Opera 
omnia-Poezie contemporană, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2011

Un alt principiu de bază care se regăseşte în cele 
două opere este cel al imitaţiei. Acesta presupune 
imitaţia naturii, dar, mai ales imitaţia anticilor. 
Justificarea acestei imitaţii – care poartă germenii 
intertextualităţii moderne – a fost deja dată în cursul 
acestui articol (partea I). Ce trebuie subliniat este 
maniera în care fiecare din cele două opere alese se 
raportează la acest principiu. Deşi Horaţiu este un antic, 
model pentru neoclasici, acesta propune la rândul său 
un alt exemplu de urmat – şi anume operele scriitorilor 
greci: „Modelul grecesc, o, voi, toţi, studiaţi-l / Ziua şi 
noaptea, mereu, întorcându-l pe-o parte şi alta.” Prin 
urmare Pope va ilustra ideea de model  printr-o dublă 
referire – atât la cel grec cât şi la cel latin. Imitaţia 
anticilor este echivalată de Pope cu imitarea naturii 
propriu-zise, căci genialitatea lui Homer sau Virgiliu a 
constat în redarea verosimilă a umanului: “Learn hence 
for Ancient Rules a just Esteem; / To copy Nature is to 
copy Them.” Această echivalenţă subscrie oarecum 
inspiraţia în zona exclusivă a literaturii, a livrescului. 
Căci: “Those Rules of old discover'd, not devis'd, /Are 
nature still, but Nature Methodiz'd.” Prin acest percept, 
după cum am mai demonstrat, se ilustrează-n mod 
programatic ideea de intertextualitate. Nici un alt curent 
literar nu a mai pus la baza creaţiilor sale acest tip de 
intertextualitate conştientă, organizată. Desigur, 
postmodernismul va exploata cel mai mult resursele 
intertextualităţii, dar într-o manieră ironică, parodică, 
vizând de fapt, o inversare a polarităţilor. Tradiţia – 
înţelegându-se prin aceasta totalitatea hipotextelor – nu-
şi păstrează statutul de model, ci devine o matrice golită 
de conţinutul iniţial spre a fi reinvestită sub semnul 
jocului şi al ironiei cu un alt conţinut. Clasicismul însă 
doreşte o preluare integrală (conţinut – formă) a 
modelului antic, lăsându-i neatinsă aura de superioritate 
şi semnificaţiile originare. În acest sens, tradiţia nu-şi 
modifică semnificatul aşa cum se întâmplă-n 
postmodernism. 

Afilierea la un model presupune însă, pe lângă 
avantajul unei lecţii superioare şi dezavantajul apariţiei 
epigonismului. Este, de altfel, una din criticile de bază 
care   s-au adus acestei subordonări faţă de scrierile şi 
ideile anticilor. În Prefaţa la primul său volum de 
versuri, Pope preîntâmpină aceste atacuri: „... whatever 
is very good sense must have been common sense in all 
times; and what we call Learning, is but the knowledge 
of the sense of our predecessors. Therefore they who say 
our thoughts are not our own because they resemble the 
Ancients, may as well say our faces are not our own, 
because they are like our Fathers”

Această raportare la modelul antic aduce în discuţie 
şi problema regulilor şi a măsurii în care acestea intră în 
relaţie cu originalitatea creatoare. Poemul lui Pope 
conturează în acest sens o atitudine echilibrată, justă, ce 
vizează păstrarea respectului faţă de reguli – după cum 
s-a observat în pasajele citate anterior privitoare la 
imitarea anticilor – dar cu încurajarea aplicării acestora 
într-o manieră individuală, particularizantă care să 
asigure unicitatea şi originalitatea creaţiei. Problema se 
reduce de fapt la raportul dintre talent – înnăscut – şi 
meşteşug – dezvoltat prin exerciţiu. Astfel, pe de o 
parte, Pope afirmă clar că: „True Ease in writing comes 
from Art not, Chance”, subliniind ideea „construirii” 
unui stil clar, accesibil, iar pe de altă parte,  accentuează 
importanţa talentului, a geniului creator care depăşeşte 
schematismul unor reguli: „Musick resembles Poetry, in 
each / Are nameless Graces which no methods teach, / 
And which a Master-Hand alone can reach.”

În acest sens, Pope se distanţează de aplicarea 
dogmatică a regulilor; dincolo de acestea există 
inefabilul substanţei poetice care nu poate fi schematizat 
şi care este dat de manifestarea intuiţiei creatoare care, la 
rândul ei, nu poate fi sigilată în ecuaţii rigide. Se 
statuează astfel superioritatea talentului în faţa 
meşteşugului, ceea ce afirmase de altfel şi Horaţiu: „Mai 
mult decât trudnica artă / Preţu îl are talentul.”  

Importanţa acordată talentului este legată de o altă 
trăsătură comună celor două poeme şi anume 
respingerea mediocrităţii care nu îşi are locul în artă. 
Ideea este prezentă în finalul poemului lui Horaţiu: „...în 
unele lucruri, e drept, că se poate / Îngădui mediocru să 
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Singurătatea nobilă a poeziei
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Relativ puţin cunoscut în ţara noastră, 
şomajul are şi efecte paradoxale care merită a 
fi studiate. Iată, de exemplu, Sile, om în 
putere, disponibilizat de câţiva ani, citeşte pe 
rupte.

E drept că pasiunea nu o avea din 
copilărie sau, Doamne fereşte, de la şcoală şi 
nici din perioada în care primea ajutorul de 
şomaj, care îi ajungea pentru bere cu băieţii şi 
vecinii. Cu timpul însă, pe măsură ce sursele 
de venit se rezumau numai la alocaţiile 
copiilor, a fost nevoit să se restrângă doar la 
mâncat seminţe, fumat chiştoace şi, culmea, 
citit.

Chestia cu cititul i-o băgase în cap nea 
Mardare, un vecin de la cinci, care îi dădea şi 
cărţi cu împrumut. Nea Mardare, însă, lucrase 
în aviaţie şi, ca mai toţi din domeniu, avea 
goanga cu O.Z.N.-urile şi cu extratereştrii care, 
neavând treabă pe la ei pe acasă, vin şi se dau 
mari la noi, ceea ce ne irită grozav şi, normal, 
tragem cu tunurile în ei. Nici ăştia proşti, la o 
adică se transformă în tot felul de chestii, mai 
ales în oameni, pentru ca noi să nu-i 
recunoaştem şi, uite-aşa, o să ne cucerească 
planeta apoi, cel mai probabil, vor interzice 
programele T.V. cu telenovele, jocul de table, 
şpriţurile lungi de vară şi ne vor pune la 
muncă, ceea ce va fi vai de capul nostru.

Cum şi Sile văzuse nişte filme în care cam 
tot asta se petrecea, intră foarte uşor la 
bănuieli şi deveni mult mai atent la cei din 
jurul său care, la o adică, arătau ca oameni, 
dar cine ştie…

 Prima care îi stârni suspiciunile a fost, 
evident, soacră-sa, o muiere plină de hachiţe 
şi, totdeauna, dispusă să comande pe unde 
apucă. Nici socru-său nu putea fi scos din 
afara bănuielilor. Prea era bleg şi aproba 
zâmbind tot ce-i poruncea scorpia, semn că 
probabil fusese modificat genetic pentru 
funcţia de sclav sexual, deşi omul părea mai 
mult atras de sticla cu tărie decât de alte 
plăceri. Dar, se ştie, nu toate ingineriile 
genetice reuşesc. Aşadar, Sile o pândea pe 
soacră, doar, doar o va surprinde când îşi 
schimbă solzii sau când se transformă în ceva 
scârbos şi plin de bale. Cert este că privirile 
pătrunzătoare ale lui Sile produseseră unele 
reacţii, pentru că vipera îşi tot legăna şoldurile 
şi arunca şi ea priviri ciudat de ispititoare 
către analistul exobiolog Sile.

La rândul ei, nevasta intră în sfera noilor 
preocupări, deoarece Sile observă că aceasta 
nu mănâncă de fel carne şi, în general, 
munceşte ca o tâmpită toată ziua hrănindu-se 
doar cu pâine uscată. Nici copiii nu scăpară de 
vigilenţa lui Sile, că prea erau străvezii, aveau 
capete triunghiulare şi nişte ochi mari cu 
priviri cam speriate. Aşa că, într-o zi, pe când 
nevastă-sa îl anunţă că a doua zi întârzie 
deoarece are ceva mai multă treabă la bancă, 
omul fu convins de faptul că nemernicii de 
extratereştri doreau să prăbuşească sistemul 
financiar naţional, în concluzie deci, să nu fie 
plătite la timp alocaţiile de şomaj sau ale 
copiilor. Îşi stăpâni cu greu spaima, dormi 
prost visând că juca table fără zaruri cu 
soacră-sa iar a doua zi, după plecarea soţiei, 
bătu la uşa lui nea Mardare şi îi relată întreaga 
sa poveste. Deşi vecinul era un om care 
văzuse multe în viaţa lui, pe parcursul 
naraţiunii căpătă un aer straniu, ochii i se cam 
bulbucară iar din gura deschisă ieşea un 
horcăit uşor, aşa că Sile deveni nervos şi părăsi 
locuinţa în grabă, nu înainte de a cere nişte 
bani cu împrumut, vorba vine. Incredibil, Sile 
avea un plan prin care dorea să demaşte 
invazia şi să salveze economia naţională, 
implicit cea mondială, de la haos.

Pentru prima dată în viaţa lui nu intră la 
bufet, deşi avea bani în buzunar. Cumpără de 
la un mic magazin alimentar un kilogram de 
brânză, nişte macaroane şi numai o sticlă cu 
vin. Când, spre seară, soţia ajunse acasă, nici 
nu băgă în seamă noua ei uniformă albăstruie, 
pe spatele căreia scria „Banca“ şi nici 
sporovăielile ei despre ce uşor se curăţă 
closetele şi holurile cu gresie, ci îi spuse, pe un 
ton cald, să facă nişte macaroane cu brânză, că 
uite, a avut el grijă şi a luat tot ce trebuia. 
Prostită de emoţie, femeia s-a apucat iute de 
treabă iar copiii, auzind zăngănit de farfurii, se 
iviră ca teleportaţi la masă unde clămpăniră 
scurt toată oala cu macaroane. Sile se prefăcu 
şi el că mănâncă dar mai mult bău, iar 
nevastă-sa ciuguli ceva resturi de paste cu 
ochii cam umezi pentru că, în conformitate cu 
planul, primise şi un pahar cu vin. 

Într-un moment mai relaxat, Sile avea în 
plan să o ciupească, deee, mă rog, de ceva, 
pregătit să vadă cum mâna i se umple de o 
gelatină verde iar nevastă-sa scoate un 
tentacul şi îl introduce în nas sau, ducă-se pe 
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Cât iau acum pe mere, dau pe pere,
Zicala-i şi la mine aplicată,
Căci nu am mers pe blat, zău, niciodată,
Doar din aceasta n-am să fac avere.

Când trec prin staţii veşnic mohorâte,
De ce n-am renunţat mă-ntreb întruna
Că mulţi amici au vrut să mă-ntărâte:

Ei mi-au dat sfaturi de-a uita comuna,
Să las şi eu (re)corduri doborâte,
Dar n-am s-o fac, de-ar fi să cadă Luna!  

Sorin COTLARCIUC

UNUI OM DELOC DEŞTEPT
Spui că eşti precum un soare;
Te gândeşti la avansare.
Cum prostia nu te doare,
Poţi s-o duci mult pe picioare!

SOŢ CU SOŢIE CICĂLITOARE
Soaţa ta nu e mai brează
Şi îţi face viaţa acră.
Ştii de ce? Se antrenează
Până când devine soacră!

UNUI CĂPITAN
Eşti om de bază la serviciu
Şi avansat eşti an de an.
Amicii, însă,- au un indiciu:
Acas` doar soaţa-i căpitan! 

Cătălina ORŞIVSCHI

LA PETRECERE
Deşi golit-a „n” pahare
A stat ca stânca în picioare
Abia târziu, în consonanţă
L-au dat de-a dura-n ambulanţă!

MODA MODELELELOR 
Azi fete-nalte sunt mai căutate
Subţiri, mlădii, cu mersul de feline,
Ce nu vor fi nicicând împiedicate
În rochia ce cade de la sine…
.

Aurel POPESCU
URARE
Mă rog ca soacra s-o mai ducă
Măcar un an, biata mămucă,
Că doar atunci intră-n vigoare
Poliţa ei de-nmormântare.

TEAMA
Când un danci veni pe lume,
Se-ngrozi bătrâna barză,
Auzind un rrom cum spune:
Prinde-o, fă, s-o fac cu varză!

Dan Teodor DĂNILĂ 

COTNARIUL
Vin vechi, vin bun, vin tare, renumit, 
În viaţa ta uşor ai izbutit
Să te aşezi pe mesele regale;

Cel ce-a venit spre tine pe o cale,
Când se-antrena în cântec şi urări,
Se întorcea mereu pe trei cărări.

Vin vechi, vin bun, vin tare de COTNARI,
Românii ce te beau sunt tot mai rari:
Ca orice-i bun în ţara românească,

Străinii te-au luat să se fălească
Băut de doamne, domnitori şi prinţi
Când pleci, eşti mândru că ne reprezinţi. 

Tu porţi în tine soarele şi vântul
Din ţara mea, şi ce ţi-a dat pământul,
Porţi cântul tinerilor când culeg.

Păcat e că străinii nu-nţeleg,
Că tu nu eşti doar vin, cum te cred unii
Legendă eşti, cum te-au lăsat străbunii.

Georgeta-Paula DIMITRIU 

REACŢIA UNOR PARLAMENTARI
Buimăciţi de somn, blazaţi,
Validaţi de naţiune
Ei se-arată revoltaţi
Că-i trezeşt-o moţiune.

CORUPŢIE FĂRĂ CORUPŢI
În prima zi coruptu-i arestat

REALIZARE
De când aveam trei ani sau patru
Visam mereu să merg la teatru
Ce mi-am dorit, realizez
Căci merg la teatru şi visez!

NU PREA SE VÂND CĂRŢILE
Când plin cu cărţi e magazinul,
Doar la un lucru mă gândesc:
Or fi şi cărţile ca vinul…
Sunt bune când se învechesc.      

Vasile LARCO

RONDELUL SALTIMBANCILOR POLITIC   
Bieţi saltimbanci, de voi ne este milă
În teatrul prost, de cabotini politic,
Când vă privim şi v-acceptăm în silă,
Sperând să vă revină simţul critic.

Destoinici robi la şpagă şi la pilă,
Cu un discurs tâmpit şi paralitic, 
Bieţi saltimbanci, de voi ne este milă,
În teatrul prost, de cabotini politic.

Fiind cam siguri că a vieţii filă
Va şterge-un tern parcurs meteoritic 
Şi-n viitor asemenea reptilă
Va dispărea din spaţiul mioritic,

Bieţi saltimbanci, de voi ne este milă ...

RONDELUL POLITICIENILOR 
MINCINOŞI  
Cei ce-ţi promit de azi pe mâine,
Sunt siguri că-ţi vor fi pe plac,
Când tu visezi un cot de pâine
S-ajungă mâine cozonac.

Că fi-vei om, când azi eşti câine,
Bogat vei fi, de eşti sărac,
Cei ce-ţi promit de azi pe mâine,
Sunt siguri că-ţi vor fi pe plac.

Dar într-o zi va fi un mâine,
Când nu ne vor mai fi pe plac
Şi-or alerga după vreun câine,
Să-i ia din coadă un colac,

Cei ce-ţi promit de azi pe mâine.
Gheorghe BALACEANU

TARIFE MARI LA CABINETELE 
DENTARE
La doctor fac o constatare
Şi-o spun direct, ce tura-vura:
Am dat şi banii de mâncare,
Deci nu-mi mai trebuie dantura.

UNUI PROFESOR DE MATEMATICĂ
În ecuaţii, premiat,
Nu se dezminte azi deloc:
Iubeşte, chiar pensionat,
Necunoscutele...cu foc!

OFERTĂ GENEROASĂ
Dau slujbă, masă, adăpost
Şi daruri scumpe, zeci şi sute
Acelui ce-mi va face rost
De-o soacră şi-o soţie, mute.

Mihai HAIVAS

POETUL NEMURITOR
Purtat de îngeraşi de-o lungă vreme
Prin vaste zări talentul să-şi alinte,
Nemuritor rămâne prin cuvinte
Acest poet cântat des în poeme.

Cu harul său inoculat în minte
Pe drumul presărat cu crizanteme
Îşi înfăşoară veşnicia-n gheme,
De el să ne aducem des aminte.

În strofele frumos meşteşugite,
Ce ţin aprinsă lampa nemuririi,
Nu veţi găsi iubiri dezamăgite

Ci-alese spicuiri de fantezie
Umplând întruna cupa fericirii
Să bea un însetat de poezie.

NAVETISTUL
În trenul de navetă prima dată
N-am mers din o turistică plăcere
Ce să aducă-n suflet mângâiere,
Ci-am fost forţat de-o clauză dictată.

pustie, în alte orificii. Însă biata femeie 
interpretă gestul în felul ei şi cum Sile era deja 
cam pilit, lucrurile se petrecură exact invers.

Deşi toată noaptea Sile dormi fără să-şi 
mai viseze soacra, a doua zi, sculându-se cu 
durere de cap, ajunse la concluzia că l-a luat 
dracu şi că e purtător de spori extratereştri 
care nu suportă fumul de ţigări de 
contrabandă şi nici basamacul, deci viaţa lui 
este în mare pericol. Cu dinţii clănţănind se 
duse la medicul de familie care, din prima 
ochire, a înţeles cum stă treaba şi l-a trimis la 
psihiatru.

Acesta, un domn impozant, l-a ascultat cu 
atenţia cuvenită şi, la sfârşit, a scos un sunet ce 
semăna cu un scârţâit de uşă, semn că istoria îl 
amuzase peste poate şi râdea în hohote. După 
cum ştim, psihiatrii au şi ei unele apucături 
nepământeşti, aşa că, Sile, convins că era în 
mijlocul unei conspiraţii, mulţumi prefăcut 
pentru pastilele primite de la medic şi plin de 
grijă le vându unui boschetar contra două 
gâturi de distilat. Îi explică omului că sunt 
pentru dureri de burtă şi pot fi luate cu tărie 
fără nici o grijă. Câteva zile urmări cu atenţie 
manifestările individului care devenea din ce 
în ce mai fericit, vorbea fără nici o noimă dar 
în versuri şi când îl văzu recunoscut de poeţii 
locali ca fiind un geniu îşi spuse amărât că 
invazia nu mai poate fi oprită.

Dar, ca orice bărbat cu armata făcută, nu 
putea să se lase înfrânt cu una cu două, aşa că 
se opri la circa de poliţie cu gândul să rezolve 
acolo problema, cum tot în filme văzuse. 
Numai că, în acea zi, circa de poliţie  era 
ocupată cu cercetarea unui lot proaspăt de 
prostituate venite de peste graniţă, ceea ce 
solicita la maximum resursele fizice şi psihice 
ale poliţiştilor. Cu greu găsi un plutonier mai 
în vârstă, care nu mai avea puterea să facă mai 
mult de un dosar pe zi în astfel de situaţii, aşa 
că, spre prânz, îl primi pe Sile în birou, îl 
ascultă scobindu-se în nas, evident obosit, şi îl 
sfătui să lase o reclamaţie scrisă, apoi să 
meargă liniştit acasă deoarece situaţia este 
cunoscută şi de ei dar şi mai sus şi este, fără 
nici o grijă, sub control. Între timp, din 
celelalte birouri se auzeau chicotelile şi ţipetele 
fetelor supuse, probabil, la tortură şi amendate 
zdravăn. Cu nervii făcuţi praf, Sile rătăci o 
vreme pe străzi, apoi, în disperare de cauză, se 
duse totuşi acasă, cu gândul că mai bine îl 
mănâncă nevastă-sa, pe care totuşi o cunoştea, 
decât cine ştie ce necunoscut venit dintr-un 
sistem solar de care nu auzise.

Ajuns acasă, intră dârdâind sub plapumă 
şi îşi zise că, fie ce-o fi, e mult mai bine aşa 
decât să umbli rebegit pe stradă.

Probabil din cauză că era ruptă de muncă 
şi sătulă de viaţă nevastă-sa nu l-a mâncat în 
seara aceea. Între timp, Sile s-a obişnuit cu 
situaţia, a început să vorbească singur într-o 
limbă galactică iar setea sa de cultură s-a 
transformat într-o dorinţă puternică de a 
informa omenirea despre pericolul care o 
pândeşte. Demn, îşi scrie descoperirile într-un 
alfabet necunoscut în care, desigur, gramatica 
nu are nici o importanţă.

Şi când ne gândim că acesta este doar unul 
din efectele puţin cunoscute ale şomajului!

DRUMUL SPRE STELE
  (acrostih)
Pornesc urcuşuri către infinit
Interpretând pe strune de vioară
Romanţa celor care-au îndrăznit
Având în suflet vrerea temerară…
Mirobolante stele-acompaniază 
Imensităţi albastre şi profunde
Doinind uşor şi fără de emfază
Acolo sus, şi-o zână le răspunde…

Semeţ se-nalţă dârza piramidă
Uimind o lume plină de eresuri,
Frivolă, poate uneori timidă,
Luptând să desluşească înţelesuri…
Ecouri din tărâmuri de poveste
Trimit spre noi o tainică solie
Ursită să dureze peste creste
Lumini ce par născute prin magie
Urcând spre înălţimile celeste
Iscând subtil o nouă rapsodie.

Eugen DEUTSCH

ÎNAINTE ŞI DUPĂ CREAŢIE
Geneza-i arhicunoscută,
Ştiinţa a găsit răspuns:
Din haos lumea e făcută
Şi tot în haos s-a ajuns.



literatură universală
Poezie din Muntenegru

coasta de foc

„Vânturi negre
prin oase
prin intenţii

răzbunător mă caută
câini negri
iar rădăcina mi-a străpuns talpa
şi m-a legat de pământ

Păsările au rămas lângă mine”
Andria Radulovič, Vânturi negre

Născut în 1970, la Podgorica, Andria Radulovič, 
autorul mai multor volume (între care Privirea spre pod, 
1994, Miezul nopţii la Don, 1997, Poezii alese în limbile rusă şi 
sârbă ş.a.), a apărut în limba română cu o carte intitulată 
Costa de foc.

După prefaţa, semnată de Margarita Kovalenko, 
volumul cuprinde ciclurile: Naştere, Sub soare, Pălăria 
neagră, Coama ei arde, Ce nu i-a ajuns lui Dante, şi se încheie cu 
postfaţa semnată de George Coande.

Andria Radulovič este adeptul uni tip de vers limpid, 
concis, scurt, uneori de cel mult trei-patru cuvinte, alteori 
unul sau două – amintind, din acest punct de vedere, de 
unele forme fixe de poezie orientală: „Un om/ pictează o 
tragedie/ Predomină albastrul”. Dar aici se opreşte 
asemănarea pentru că – în temeiul explicaţiei, fără a forţa 
comparaţia – dacă de pildă în haiku tabloul este realizat, 
între altele, de un tip propriu de „simplitate” a expresiei, de 
„jocul” efemer – etern, grefat pe kigo – componenta 
sezonală definitorie, metafora nefiind un „element de 
lucru”, la Andria Radulovič tabloul poetic desenat pe albul 
paginii înseamnă şi scurtime, dar şi metaforă, uneori 
experiment (nu doar formale, ca în poemele Coama ce arde, 
Steaua neagră, de exemplu), alteori întrebare ş.a.

Uneori poemele lui Andria Radulovič sunt, parcă, 
tablouri (cu nuanţe care duc cu gândul la visele de 
culoare ale lui Dali) din cuvinte: „Soarele îşi face loc prin 
rouă/ călcând printre vopsele/ mii de ochi/ şi plinul său 
cerc.” Nici parcimonios, nici în exces de figuri de stil, 
autorul leagă „culorile” din cuvinte şi metafora în 
construcţii imagistice personale, nu de puţine ori reuşite. 
Câteva exemple: „mii de pupile pe câmpie/ vinul se 
scurge prin ele”; „în fiecare dimineaţă întinde mâna/ cu 
sămânţa încolţită/ pe fiecare deget”; „cuvintele vii sunt 
răstignite iar/ spiritul celor din gropi/ a înviat şi 
luiminează”; 

Am mai putea vorbi şi despre paradox (ca să ne 
apropiem din nou de comparaţia, atâta câtă este, cu 
poezia orientală), despre .. dar, la final, să spunem 
folosind cuvintele autorului, că în versul său, adesea, „se 
topeşte cuvântul/ iar asta e esenţa”. 

O lectură interesantă, un poet original. 

Andria Radulovič, coasta de foc, traducere Margarita 
Kovalenko, prefaţă: Margarita Kovalenko, cuvânt de introducere: 
Victor Mihalache, postfaţă: George Coande, Editura Sfinx 2000, 
Târgovişte, 2006, 76 p.

Poezie kurdă contemporană

Sherko Bekas (fiul poetului Fayak Bekas), născut la 2 
mai 1940, la Sulaimanya, azi în Kurdistanul irakian, este un 
nume notabil în ce priveşte înnoirea literaturii kurde, 
introducând o serie de concepte novatoare. Amintim doar 
ruwanga/ roanga/ viziunea – lansat odată cu publicarea 
manifestului său cu acelaşi nume, în 1971; şi ceea ce a numit 
„poemul poster”, în 1975, termen pe care l-a descris ca 
provenit din sculptură şi pictură; unele poeme de acest tip, 
scrise de Sherko Bekas au fost definite de criticii din zona sa 
drept As-sahil mumtana', care ar putea însemna 
„puritatea/simplitatea nerealizabilă/ de neatins”.

Poet, critic, traducător (a tradus poezie, dar şi proză – de 
pildă Bătrânul şi marea, de Ernest Hemingway, din arabă), 
Sherko Bekas este, după ştiinţa mea, primul poet kurd care 
apare în volum în limba română. Încheiem cu poemul 
Eufratul: Adesea Eufratul vine tuşind / şi se aşează / lîngă 
coastele mele. / Cu mîinile sale, / tremurînde, / îşi prinde 
barba şi zice: / vorbeşte despre poezia ce rămîne / pînă la 
sfîrşit, este searbădă precum acest poem/ ce nu-i uită pe cei 
nevolnici!”

Sherko Bekas este, după ştiinţa mea, primul poet kurd 
care apare în volum de autor în limba română. Este cartea 
unui poet sensibil, despre amintirile, zilele şi trăirile lui, dar 
şi despre valorile care caracterizează fiinţa umană, azi, 
când trăim într-o lume care pare că depărtează omul de 
esenţa vieţii, de rădăcinile sale, în care dreptatea umblă 
adesea cu capul spart şi valorile se văd prin oglinzi 
deformate. 

Balcanica
Sherko Bekas, Eufratul, taina destinului meu, versuri,  selecţie 

şi traducere din limba franceză: Niculina Oprea, prefaţă Christian 
Tămaş, colecţia Alif, coordonată de George Grigore, Editura Ars 
Longa, Iaşi, 2011, 110 p.

Din viaţa comunităţii turco-tătare din 
România

Comunitatea musulmană din Dobrogea

Nuredin Ibram a publicat mai multe cărţi despre 
comunitatea turco-tătară din România: Comunitatea 
musulmană din Dobrogea. Repere de viaţă spirituală, 1998, 
Dobruca'daki müslüman topluluğu. Manevi hayatından 
sayfalar. Dini hayat ve ana dilindeki eğitim. 154p. Edit. Ex 
Ponto,1999, Tradiţii si obiceiuri ale turcilor din România/ 
Romanya Türklerinin adetleri ve gelenekleri, 2003, Pagini alese 
din cultura şi civilizaţia populaţiilor turce din România/ 
Romanya Türk asilli topluluklarin Kültürel ve medeniyet 
tarihinden seçmeler, 2009 şi Musulmanii din România, 2007, pe 
care, cu ceva timp în urmă semnalam. Structura acestui 
ultim volum amintit aici este următoarea: Tătarii – date 
istorice, Turcii – date istorice, Musulmanii din România, 
Situaţia geamiilor din judeţul Constanţa în anul 1940-1941, 
Anexe – Seminarul musulman din Medgidia, Politica religioasă 
a Osmanilor, Tradiţie şi/ versus religie, Yunus Emre filosoful – 
poet al iubirii de Allah şi de om.

În 2011 Nuredin Ibram publică o altă carte, Comunitatea 
musulmană din Dobrogea, pagini de cultură şi civilizaţie, pe 
care eu o văd ca o continuare a celor despre care am amintit 
deja.

Structura acestui volum (după În loc de introducere, Pro 
identitate): Cap. 1. Populaţie musulmană în Dobrogea 
(Presa de expresie turcă, Sărbători ale turcilor şi tătarilor 
din România), Cap. 2. Învăţământ în limba maternă (File 
din istoria învăţământului confesional islamic din 
România, Limba şi literatura turcă şi religie islamică în anul 
de învăţământ 2004-2005), Cap. 3. Viaţa religioasă 
(Prezenţa islamului în Dobrogea, Libertatea islamic – 
pozitivare şi împlinire, Tradiţie şi/ versus religie), Cap. 4. 
Viaţa comunităţii musulmane reflectată în arhive şi în alte 
izvoare documentare, Arhiva, Cap. 5. Arhiva personală, 
Bibliografie selectivă.

Sunt multe detalii din viaţa comunităţii musulmane din 
Dobrogea, statistici, consideraţii personale pornind de la 
analize pe mai multe paliere. De pildă despre presa de 
expresie turcă de la noi, începând cu „Dobruca Gazetesi”,  
care a apărut între 1 septembrie 1888 şi 1 aprilie 1894, sau 
Şark (Orient), Sada-i Millet (Vocea Naţiunii), Sadakat 
(Fidelitate) ş.a., ori, din etapa de după 1914, ziarul „Işik” 
(„Lumina”) şi revista lunară Mektep ve Ayle („Şcoala şi 
familia”), editate de poetul Memt Niyazi (despre care am 
mai scris în această rubrică a revistei „Cronica”), ş.a. 
Interesantă este şi lumina în care s-a văzut din perspectiva 
comunităţii turco-tătare viaţa din zona Cadrilater, felul în 
care au înţeles membrii acesteia să fie fideli statului român, 
care nu-i asuprea, nu le cerea schimbarea numelor „din 
Mehmed în Mehmedof” (spre deosebire de Rusia şi 
Bulgaria ori Transilvania, înainte de 1918). Citim despre 
primul congres al musulmanilor dobrogeni, care a avut loc 
la Constanţa, în toamna lui 1913, cu delegaţi „din cele 4 
judeţe – Constanţa, Tulcea, respectiv Durustor şi Caliacra”. 
Despre cum s-a constituit comunitatea musulmană din 
Medgidia, al cărei act constitutiv datează din 29 aprilie 
1931, despre „legea de Organizare a Dobrogei, din 7 martie 
1880, pe care autorul o consideră o „veritabilă Constituţie a 
acestui colţ de ţară românească”, care „asigura populaţiei 
musulmane aceleaşi drepturi recunoscute şi celorlalte 
categorii de cetăţeni români”. Sunt detalii/ informaţii 
interesante şi utile celor interesaţi despre evoluţia 
învăţământului confesional, folclor, sărbători ş.a.

Reamintesc, în 1911. 7,3 % din populaţia Dobrogei erau 
tătari; în 2002 erau în România, după datele oficiale, 24.100 
de tătari şi 32.956 de turci, majoritatea în Constanţa şi 
Medgidia, dar şi în Tulcea, Mangalia, Eforie Nord, Eforie 
Sud, Techirghiol, Măcin, Isaccea, Brăila, Galaţi şi Bucureşti. 
Şi în judeţul Iaşi, scrie profesorul Nuredin Ibram, vieţuiesc 
cca. 200 de tătari şi turci.

Închei spunând, la fel ca în cazul celuilalt volum amintit 
în special, Musulmanii din România, că volumul acesta al lui 
Nuredin Ibram este de interes nu doar pentru etnicii turci, 
tătari sau de pentru concetăţenii de religie musulmană, 
pentru că lumea este frumoasă şi prin diversitate, iar 
România nu face excepţie. Şi, nu în ultimul rând, ne ajută şi 
să înţelegem cum arată, cum gândeşte şi ce este de fapt o 
comunitate cum este aceasta a turcilor şi tătarilor din 
România.

Nuredin Ibram, Comunitatea musulmană din Dobrogea, pagini 
de cultură şi civilizaţie, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2011, 382 p.

Poezie japoneză contemporană 

Furată de lumina lunii

Haiku. Micul poem japonez, ajuns în Europa relativ 
repede (se acceptă în general că prin secolul XIX), a fost 
„adoptat” (uneori doar ca denumire) de autori notabili: 

Rilke, Seferis, Eluard, Ungaretti ş.a. 
Deşi la noi are o istorie interesantă, care după unii ar 

putea duce în timp poate încă la Hasdeu, iar dacă nu, se 
leagă de nume ca Alexandru Vlahuţă, Octavian Goga, 
George Voevidca, Traian Chelariu, Al. T. Stamatiad ş.a., 
este privit, totuşi, în pofida faptului că există un număr de 
creatori, „specializaţi” sau nu, ca un gen oarecum „de 
nişă”.

Nu puţini nu agreează, chiar resping haiku 
considerând-l fie un „altoi” „nepotrivit”, fie prea rigid sau 
prea încorsetat de reguli/ învechit etc. Realitatea este alta. 
Să spunem doar că, în timp, au fost multe discuţii, 
schimbări/ precizări, că sunt asociaţii mari ale autorilor de 
lirică de sorginte niponă în care dezbaterile sunt 
interesante. Sunt şi o serie de discuţii despre ce înseamnă 
haiku azi, terminologia/ sensul actual al unor concepte din 
lirica niponă, şi pe fondul dezbaterii „tradiţional” versus 
modern, dar şi al „internaţionalizării” acestui poem. Astfel, 
haiku are de răspuns acum la întrebări majore, ca: în final, 
ce va rezulta din aceste „schimbări”? Sunt atât de 
semnificative încât să ducă la pierderea identităţii 
(tradiţiei) haiku? Cât de departe suntem acum în 
cunoaşterea haiku „japonez”, diferă el de cel „occidental”?

Sayumi Kamakura s-a născut în Japonia, 
prefectura Kochi, în 1953. A început să scrie haiku din 
perioada studenţiei, la universitatea Saitama. A studiat 
haiku sub îndrumarea lui Toshiro Nomura şi Sho Hayashi. 
Din 1998 a fondat, împreună cu Masayuki Inui (pseudonim 
Ban'ya Natsuishi), azi preşedintele World Haiku 
Association, revista de haiku „Ginyu”, al cărei editor este 
de atunci. 

Autoarea – în poemele căreia cred se poate observa şi 
îmbinarea tradiţionalului cu direcţiile de abordare 
moderne promovate şi de World Haiku Association –, a 
publicat şapte volume de haiku, este coautoare la alte 
treisprezece.

În haiku „greutatea” unui cuvânt are, spun cei 
implicaţi, parcă alte semnificaţii decât în alte tipuri de 
poeme, fiecare fiind „cântărit” cu atenţie,  în aşa fel încât de 
cele mai multe ori să poată fi cu greu înlocuit. Un nume citat 
des în domeniu, şi în Occident, Harold G. Henderson, scria 
„într-un haiku bun orice cuvânt e important” (Haiku in 
English, Tokyo, 1967). Pentru volumul de faţă am utilizat 
versiunile în engleză semnate de Sayumi Kamakura, James 
Shea, Jim Kacian, Stephen Henry Gill, Richard Gilbert, 
discutând uneori coroborarea cu originalul în japoneză, cu 
ajutorul unor prieteni japonezi. Căutarea echivalenţelor în 
alte limbi conduce uneori la dificultatea, chiar 
imposibilitatea evitării, de pildă, nu doar a creşterii/ 
modificării numărului de silabe. De altfel, aceleaşi aspecte 
se pot întrevedea şi în cazul versiunilor în engleză. Aşadar, 
în cazul versiunilor unui haiku în altă limbă nu de puţine 
ori aceasta poate fi o reală problemă. Nu doar numai 
datorită sensurilor unui cuvânt, unei expresii ori cunoscute 
„formule „5-7-5” asupra căreia discuţiile sunt mult mai 
nuanţate azi.

Robin D. Gill scria că „limbile îndepărtate, prin 
definiţie, au puţine de împărţit. Strict vorbind, ele nu pot fi 
traduse, sunt pur şi simplu prea multe care nu pot fi 
transportate”. E, scria el, imposibil să „recreezi o 
asemănare cu originalul” fără să generezi „ceva 
neînţelegeri. Sunt dezbateri şi relativ la „traducerea” 
„greşită/ incompletă” dintr-o cultură în alta/ a bagajului 
cultural, a unor texte, a unor înţelesuri, poeme ş.a. În esenţă 
şi despre posibilitatea ca un text tradus să nu poată 
surprinde tot corolarul de aluzii intertextuale ori reda 
bagajul cultural aferent în limba în care este tradus. Sau să 
fie nevoie de multe explicaţii conexe care ar putea îngreuna 
mult lectura, mai ales în cazul unui poem. Se pot face 
diverse tipuri de analize pe text în cazul haiku (şi al celor 
scrise de Sayumi Kamakura în particular – de la modul 
aparte în care surprinde clipa/ natura, paradoxul, coloritul 
ş.a.) dar ne oprim acum doar la acest aspect. Sunt poeme şi 
aici care pot reflecta acest fapt. Iată două poeme care 
ascund şi un bagaj intertextual în sensul discutat anterior: 
Chipul primăverii/ e chipul unui dragon/ spune tradiţia”; 
şi: „Pisicile ascultă/ misterioasele sunete/ ale cireşilor 
înfloriţi”

Am selectat poemele din cartea de faţă din mai multe 
numere ale revistei „Ginyu”, din grupaje trimise special de 
Sayumi Kamakura şi din două volume. Acolo unde am 
avut de în faţă şi versiunile în japoneză toate poemele erau 
într-o singură linie. Am optat la versiunea română pentru 
varianta în trei rânduri (cu rare excepţii două sau patru) şi 
pentru că autoarea a ales la fel pentru versiunile în limba 
engleză (la care a lucrat, uneori, împreună cu alţi 
traducători).

Am publicat din creaţiile autoarei versiuni în limba 
română în mai multe reviste („Poezia” – în care am 
prezentat şi cărţile ei, la rubrica „Biblioteca haiku”, 
„Cronica”, „Ramuri” ş.a.). Acum iată, putem oferi în limba 
română un volum al unui nume din literatura de gen, 
recunoscută internaţional.

Sayumi Kamakura, Furată de lumina lunii, haiku, Fundaţia 
Culturală Poezia, carte realizată ca supliment al revistei Kadō, Iaşi, 
2012, 60 p. 

Marius CHELARU
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degustări cultural - literarePăsări răstignite în zbor chinuit îşi 
lasă ampreta aripilor pe sclipirile 

1de lumină ale unui cald trecut

Somelier de serviciu,

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

aflate în colecţia autorului.
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Un număr frumos (2/85) din toate punctele de 
vedere din Caiete Silvane ne oferă multe surprize, 
toate plăcute: poezia de calitate (Nicolae Prelipceanu, 
Ovidiu Pojar şi Sorin Lucaci), studiul (Mircea Popa – 
Eminescu în Sălaj), proza (Doina Ira-Tăutan – Speranţă 
împlinită), cronicile literare (Marcel Lucaciu – Portrat 
liric, Carmen Ardelean – Auctor in fabula, Imelda Chinţa 
– Ion Pop –  „generator” de cultură şi model de probitate 
profesională), eseul (Ioan F. Pop - Peripatetisme), 
reportajul (Gy?rfy Deák Gy?rgy – Cetatea aurită) şi de 
loc în ultimul rînd traducerea din Guénon (Atma-Gita) 
selectată şi adnotată de Daniel Hoblea sunt lecturi pline 
de sens(uri). 

Revista română, nr. 1(67), martie 2012, editată de 
ASTRA – Despărţămîntul Mihail Kogălniceanu – Iaşi, 
apărut în condiţii grafice deosebite, ne propune un 
sumar pe măsură, din care am reţinut paginile oferite 
de Dragoş Ştefan Petrescu (Andrei Şaguna, primul 
preşedinte al ASTREI), Ion I. Solcanu (Profesorul Ilie 
Grămadă. Crochiu de portret la 100 de ani de la naşterea sa), 
Vasile Tărîţeanu (Casa colonelului George Galan), 
Adriana Popovici (Literatura istorică – ferment al 
conştiinţei naţionale şi sociale la români), Ion T. Sion (Dieci 
şi uricari tecuceni), V. Grecu (Limba – identitate, unitate, 
integrare, în concepţia şi preocupările ASTREI), alături de 
poezia propusă de Vasile Proca şi Andrei-Victor 
Cojocaru şi interviul realizat de Stelian Gomboş cu 
Ovidiu Hurduzeu (Ascetismul ortodox este un antidot 
împotriva consumismului american: „România să înceteze să 
mai aplice modele din import!”): „Trebuie să restaurăm, să 
aducem la zi propriile noastre modele economice pe 
care le-am şters din memoria şi în bună parte şi din 
arhive. În cercurile conservatoare tradiţionale din 
Anglia şi SUA – mă gîndesc în primul rînd la gînditori 
şi economişti catolici precum Stefano Zamagni, John 
Médaille, Thomas Stork, sau la anglicanul Phillip Blond 
– este redescoperit cu admiraţie modelul distributist 

din România lui Ion Mihalache. În anii ´20 marele 

gînditor englez G. K. Chesterton prezenta modelul 
românesc drept un exemplu de urmat pentru întreaga 
Europă”.

În editorialul (Gr. T. Popa şi noi) numărului 4/2012 
din Însemnări ieşene criticul Alexandru Dobrescu 
scrie: „Pregătind acest număr omagial, am recitit, în 
ordinea apariţiei, notele şi comentariile publicate de Gr. 
T. Popa în revista Însemnări ieşene dintre 1936 şi 1940. Şi 
ceea ce m-a frapat înainte de toate a fost faptul că 
textele în cauză parcă ar fi fost scrise azi. Toate 
subiectele puse în discuţie acolo sunt de o îngrozitoare 
actualitate: şi politicile aiuritoare de reformarea 
învăţămîntului, şi pensionarea forţată a cadrelor 
didactice, şi cultivarea premeditată a mediocrităţilor 
intelectuale în dauna profesioniştilor, şi propaganda 
revizionistă maghiară, şi năzuinţele dictatoriale ale 
celor din fruntea ţării, concretizate în restrîngerea 
treptată a libertăţilor cetăţeneşti, şi multele noastre 
slăbiciuni de caracter. A spune că profesorul ieşan a 
pus în evidenţă principalele suferinţe ale societăţii 
româneşti, e un truism. De mirare e, în schimb, altceva, 
anume că, în cele trei sferturi de veac scurse de la data 
redactării intervenţiilor lui Gr. T. Popa, lumea 
românească nu s-a îngrijit să-şi trateze măcar o parte 
din aceste suferinţe, perpetuate intacte pînă în ceasul 
de faţă, dacă nu cumva generalizate în fiinţa noastră 
precum un cancer lăsat să-şi facă mendrele. Spiritul şi 
sufletul nostru continuă şi azi să fie măcinate de 
maladiile care făceau ravagii la 1940, nici atunci lipsite 
de o respectabilă «tradiţie», căci le regăsim consemnate, 
aproape în aceleaşi forme, şi cu două, ba chiar cu trei 
secole înainte.” O exemplificare a acestor intervenţii 
publicistice (Idealul bulgar al românilor, Eroismul 
tăcuţilor, Observaţia internă şi expansiunea biologică, 
Prietenie tîrzie, Spectatorii istoriei, Federaţia naţională, 
Tensiunea nervoasă şi boala secolului, Starea trecută şi 
starea actuală a Iaşului) este completată cu aprecieri şi 
fine disociaţii privind multiplele faţete ale acestei 
personalităţii proteice (asumate, între alţii, de Vasile 
Astărăstoae, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Constantin 
Romanescu, C. D. Zeletin, Dana Baran, Carmen 
Vulpoi), între care se remarcă elogiul adus de nepotul 
său Dumitru Radu Popa: „Bunicul meu patern, Gr. T. 

Popa, a fost un om adevărat aflat la răspîntia istoriei, 
între două teribile dictaturi; un gînditor profund, cu o 
genă etică şi morală care nu cunoştea compromisul, 
dimpotrivă, îl denunţa unde îl identifica, netezindu-şi 
astfel senin drumul spre martiriu şi moarte. Împăcat cu 
el şi cu lumea, nepătat şi trăgînd un semnal de alarmă 
asupra celor două isme distrugătoare ale secolului XX: 
fascismul şi comunismul”.

„Chiar aici, în miezul oraşului,/ singurătatea vine 
pretutindeni,/ nimic parcă,/ nimeni parcă/ deloc 
parcă./ Doar o durere de dragoste/ care nu trece cu 
ceaiuri”  scrie Coman Şova în Bucureştiul Literar şi 
Artistic, nr. 4(7), acolo unde am mai citit cu plăcere cele 
asumate de Florentin Popescu (Evangheliile lirice ale d-
lui Theodor Răpan), Ion Roşioru (Un prozator de cursă 
lungă), poemele inedite ale regretatei Victoria Ana 
Tăuşan (oferite de de Liviu şi Dorina Grăsoiu), Zaharia 
Potîrniche (Povestea neamului meu), Corneliu Ostahie 
(Naturaleţea ca vector de comunicare artistică), alături de 
grupajul poetic semnat de Horia Zilieru şi poeziile 
oferite de Vasile Răvescu, Ştefan Ciobanu, Daniela 
Voiculescu şi Baky Ymeri.   

Avem bucuria de a semnala o nouă apariţie, nr. 
2(39), din Spiritul Critic de unde am reţinut paginile 
propuse de Nestor Breban (Omul politic şi politicianul), 
Magda Ursache (Tenebrosul război cu cartea, de după 
1944), Vladimir Udrescu (Petru M. Haş sau insurgenţa 
liricii), Monica I. Costea (Michaela Brînduşa Malcinschi – 
Cădera din vis, roman), Ignat Florian Bociort (Obiecţii la o 
recenzie semnată Leonard Gavriliu).   

Din Baaadul literar, nr. 2(21), mai 2012, am reţinut 
paginile semnate şi propuse de Ion Murgeanu 
(Eminescu şi Caragiale în era brandurilor „progresiste”), 
Smaranda Bratu Elian (Itinerariile spiritului), Ion 
Popescu-Sireteanu (Scriitorul bucovinean Mihai Prepeliţă), 
Ion Maftei (Flavus) – (Poezia lui Emilian Marcu, alcătuire 
celestă de contemplat), Adrian Voica (Scribul şi starea de 
veghe), Eliza Artene (Rădăcinile filosofice ale absurdului – 
moştenirea existenţialistă), alături de Marcel Proca 
(Bîrladul dintotdeauna) şi, de loc în ultimul rînd, 
consistentele grupaje de poezie oferite de Viorel 
Dinescu, Ion Murgeanu, Ion Maftei (Flavus), George 
Irava, Coriolan Păunescu, Eliza Artene, Elisabeta 
Isanos, Daniela Oatu şi Teodor Oancă. 

„Creatorii de palimpseste medievali erau, în fond, 
persoane care nu aveau nici cea mai mică noţiune 
asupra dreptului de proprietate intelectuală” scrie 
Nicolae Prelipceanu în editorialul (Căderea în palimpsest) 
din Viaţa Românească, nr. 3-4/2012. Şi continuă: „Or, 
în zilele noastre, respectul faţă de proprietatea 
intelectuală este floare rară, atît pentru că s-au lansat în 
domeniile unde aceasta ar fi trebuit să semnifice, 
persoane fără educaţie şi instrucţie, fără nici cea mai 
mică bănuială asupra culturii, cît de cît, generale, cît şi 
pentru că – nu-i aşa – toată lumea trebuie să trăiască. [...] 
Şi de unde palimpsestul părea o tehnică, se dovedeşte a 
fi o formă de viaţă, deocamdată singura posibilă pe 
Pămînt. Asta pînă o să vină marele burete sau marea 
radieră, care va face tabula rasa din tot şi atunci chiar se 
poate relua totul de la capăt. Fără nici o teamă de 
cădere în palimpsest.” Din acelaşi număr, am mai 
reţinut cele propuse de Solomon Marcus (Nu mă joc cu 
cuvintele), Marian Drăghici (Spectacolul Marcus), Sonia 
Elvireanu (Dialogul literatură-pictură în intertext), Liviu 
G. Stan (Copilăria permanentă din victoria sau eşecul unui 
act creator), Elisabeta Lăsconi (Poză şi mască), alături de 
Ovidiu Iancu (Ficţiunea şi ruda ei mai săracă, realitatea), 
Simona-Grazia Dima (Între încrîncenarea efemerului şi 
lejeritatea spiritului) şi Liviu Franga (Memorial pentru 
autorul Memorialelor). Poezia, asumată între alţii de 
Aurel Pantea şi Ecaterina Ţarălungă, proza, propusă de 
Varujan Vosganian, Al. Muşina, Gheorghe Schwartz, 
Iulian Caragea sau Ioan Florin Stanciu, dimpreună cu 
cronicile literare semnate, printre alţii, de Gh. Grigurcu, 
Vitalie Ciobanu, Al. Cistelecan, Rodica Grigore, Paul 
Aretzu completează un sumar bogat. 

Revista clujeană Tribuna, nr. 231, 16-30 aprilie, ne 
oferă cu generozitate texte remarcabile, dintre care 
amintim pe cele propuse de Ştefan Manasia (Coviltirul 
poeziei. Escapism literar sau purificare şi Una vita violenta), 
Adriana Teodorescu (Suportabila puţinătate a cuvîntului 
în spaţiul caragialian), Ion Pop (Un debut poetic de reţinut: 
Medeea Iancu), Laszlo Alexandru (Naţionalism cu 
îndulcitori), Şerban Foarţă (Grafica unui mai-ştiutor), Ion 
Vlad (Confesiune şi poetică abisală. Recitind opera lui 
Henry Miller), Eugen Pavel (Ion Budai-Deleanu. Recitirea 
manuscriselor), alături de Aurel Sasu (Răul pe care nu-l 
vrem?), Petru Poantă (Clujenii), Vasile Radu (Arta ca 
profesie şi metafora succesorală), Alin-Ciprian Iuga 
(Perpetua criză a românismului), Virgil Stanciu (Orele faste 
ale lui Michael Cunningham) şi S. D. Cristea (Secvenţe de 
primăvară la ICR Lisabona). Excelent şi grupajul poetic 
oferit de Ştefan Baghiu: „te simt atît de incomod trăind 
aici/ încît singurătatea pare o aventură de tinereţe.”   

Părintele Ioan Petraş ne propune spre lectură, în 
Orizont, nr. 5(1556), ultimul interviu realizat de Cristian 
Moisescu cu poetul Ioan Alexandru, un veritabil 
testament literar. În acelaşi număr, Ilinca Ilian ne oferă, 
ca omagiu postum, un interviu, realizat de Gilda 
Vălcan (Despre paradisurile pierdute) cu cea care „îşi 
cultiva o gîndire pozitivă, nu ştiu dacă se apăra de 
greutăţile vieţii prin umor, mai degrabă prin înţelegere 
şi un continuu elogiu al virtuţilor muncii şi bunei 
cuviinţe”: Irina Mavrodin. Din acelaşi număr am mai 
reţinut paginile asumate de Alexandru Ruja (Concepte 
în mişcare), Roxana Ghiţă (Modelul Solomon Marcus), 
Michael Finkenthal (Lev Şestov în România interbelică), 
Vladimir Tismăneanu (Bufonul dialectic. Zizek, Lenin şi 
fraţii Marx), Daniela Magiaru (Jurnal de spectator), 
Constantin Tufan-Stan (Gy?rgy Ligeti şi balada Mioriţa), 
alături de poemele lui Constantin Gurău, Ion Scorobete 
şi Simion Dima.

Un sumar generos ne oferă numarul 5(722) din 
Contemporanul. Ideea europeană. După debutul 
tumultos şi pe alocuri aluvionar (Nicolae Breban - 
„Preot deşteptării noastre...”) tonul devine aşezat şi sobru 
(Bogdan Creţu – Umanitatea dostoievskiană de la A la Z, 
Alex Ştefănescu – Cristian Bădiliţă şi jocul cu focul, Ştefan 
Borbely – Sevraj, Adrian Dinu Rachieru – Anghel 
Dumbrăveanu, un poet uitat?, Constantina Raveca Buleu 
– Femeile insomniacului) pînă la Magda Ursache 
(Memorialiştii fără memorie): „Tipărite postsocialist în 
avalanşă, memoriile fără memorie, recompunînd trasee 
biografice prin omisiuni, ajustări jenante, minciuni 
crase, au sădit confuzie în minţile multora. [...] În 
timpurile noastre tranzitive, memoriile şi jurnalele 
rămîn oportune, cu condiţia să nu fie prelucrate, 
strunjite, polizate. Iată de ce a corecta prin document 
(auto)ficţia din ele, întru lămurirea istoriei (literare), e 
mai mult decît necesar”. Marian Victor Buciu (Poetul 
Dimov la curtea criticilor), Adriana Teodorescu 
(Realitatea, mon amour), alături de Anca Tomoioagă 
(Psalmii în poezia românească), Irina Ciobotaru (Pledoarie 
pentru o lectură ziditoare), Gheorghe Schwartz (Doar 
Dumnezeu are dreptul să judece) şi Ioan Moldovan 
(extrase din caiete vechi/ rămase-n ceara din urechi) 
rotunjesc un sumar din care remarc şi interviul lui 
George Motroc cu profesorul Mihai Voiculescu 
(„Reuşeşti prin profesionalism, te menţii prin caracter”), cel 
despre care Aura Cristi (Îmblînzirea răului) afirmă cu 
îndreptăţit temei: „Dacă nu ar exista medici cu vocaţie 
apostolică – aşa cum este domnul profesor Mihai 
Voiculescu – cred că multe lucruri s-ar fi dus de rîpă în 
biata şi iubita de noi Românie. Sistemul se salvează 
prin ei; este o realitate aceasta, şi, spunînd acest adevăr, 
sunt conştientă de faptul că, zi de zi, prin ei, prin marii 
medici, se salvează vieţi, se salvează oameni”.

Din Ateneu, nr. 5(513), am reţinut textele semnate 
de Adrian Jicu (Caragiale după Marta. Jocuri cu două 
oglinzi), Nataşa Maxim (Ana?s Nin sau chermesa 
simţurilor), Ştefan Munteanu (Tudor Cătineanu despre 
antinomia eminesciană), Victoria Huiban (Pledoarie pentru 
poezie), alături de C. D. Zeletin (Canalul veneţian), Elena 
Ciobanu (O regină de diamant), Ioan Gănguţ (Natura şi 
sursele comicului personajelor din comediile lui I. L. 
Caragiale), Constantin Călin (Baricade) şi Vasile Spiridon 
(Pe un drum rătăcitor), fără a omite poeziile semante de 
Florin Hălălău şi Val Mănescu, proza oferită de Ioan 
Florin Stanciu – Simple coincidenţe (Pseudokinematicos), 
sau interesantul interviu cu traducătorul japonez 
Sumyia Haruya, realizat de Vasile Proca.

„Calinic Prozatorul reuşeşte să surprindă, în puţine 
cuvinte, trăsăturile ce evidenţiază un om, fie simplu 
mirean, fie înalt ierarh” – scrie Dumitru Ungureanu 
(Calinic Ziditorul), despre I. P. S. Calinic Argatu în 
Argeş, nr. 5(359), pentru a continua: „Ticuri verbale, 
ticuri comportamentale, gesturi-cheie, detalii din tagma 
acelora ce te urmăresc viaţa întreagă, toate privite cu 
căldură şi în culori deschise, dovedind profunzime şi 
înţelegere sufleteească.” Nicolae Oprea (Pe zidurile 
edificiului poetic septentrional), Liviu Ioan Stoiciu (Mă 
mărturisesc: sunt „creştin de bibliotecă”), Al. Cistelecan 
(Graficul unei agonii exuberante), Dumitru Augustin 
Doman (Îngerul încălecat – capodopera romancierului Radu 
Aldulescu), Mircea Bîrsilă (Poezia cu substrat confesiv), 
Mircea Handoca (Recitind Pe strada Mîntuleasa), Petru 
Pistol (Despre normalitatea paradoxului), Petru Ursache 
(Îngerul căzut – partea a II-a), alături de grupajele 
poetice oferite de Ileana Mălăncioiu, Nicolae 
Turtureanu, George Baciu şi Leo Butnaru (care ne 
propune traduceri din David Burlik) sunt totatîtea 
pagini care se citesc cu plăcere şi interes.    

„Arta contemporană e alcătuită aproape în întregime din deşeuri 
înconjurate de un formidabil blindaj conceptual ce are menirea să dea 
o impresie de profunzime, transformînd totul într-o preocupare pentru 
iniţiaţi”.  

Ciprian Vãlcan 

„visez tot mai puţin de la o vreme mă muncesc
toată noaptea să dau de un căpeţel şi nu reuşesc
ceva s-a înfundat în pimniţa unde mănînc şi soilesc
parcă cineva mă sugrumă pe dinăuntru îmi suge visele”

Nicolae Coande 

Iulie 2012



Puterea imaginaţiei
Într-o lume dominată de raţionalitatea 

instrumentală şi controlată s-ar părea că imaginaţia nu-
şi are locul; doar la prima vedere, tot mai mulţi 
teoreticieni recunoscînd locul puterilor imaginaţiei în 
lumea de astăzi. Cunoscut pentru lucrările sale din 
domeniul moralei (Le Passage de témoin. Une philosophie 
du témoignage, 2003; On ne choisit pas ses parents. 
Comment penser la filiation et l'adoption?, 2003; Le Climat 
familial. Une poétique de la 
famille, 2009; Penser le 
développement durable, 2009; 
Vulnerabilité. Pour une 
philosophie du soin, 2010), 
profesorul Jean-Philippe 
Pierron abordează morala 
plecînd de la o poetică a 
acţiunii şi de la o imaginaţie 
etică. Este subiectul, aparent 
deconcertant al recentei sale 
cărţi Les Puissances de 
l'imagination. Essai sur la 
fonction éthique de 
l'imagination, Paris, Les 
editions du Cerf, coll. 
„Recherches morales”, 2012, 
300 p. Pentru autorul 
francez, contrar opiniei 
curente, imaginaţia 
învesteşte practica umană pe 
care o dinamizează, 
dezvoltîndu-i creativitatea. 
Mai curînd decît o facultate a 
irealizabilului, imaginaţia 
este facultatea posibilului 
practic, este capacitatea care 
face să varieze posibilul, 
făcînd practicabilă iniţiativa. 
Jean-Philippe Pierron este 
tranşant de la primele 
rînduri ale cărţii, nelăsîndu-
şi cititorii să-şi „imagineze” 
altceva despre conţinutul 
cărţii sale: „o imaginaţie fără 
raţiune practică este oarbă şi 
o raţiune fără imaginaţie este 
(aproape) goală!” Aşadar, 
filosoful francez îşi propune să legitimeze rolul 
imaginaţiei în cadrul inovaţiei practice şi al vieţii 
morale, să-i arate rolul activ acolo unde imaginaţia a 
fost caricaturoizată, să explice ce face din ea expresia 
extrem de fină a acţiunii umane în inovaţia practică, să 
rescrie rolul imaginaţiei în contextele şi mediile de 
acţiune în sînul cărora se desfăşoară dinamica sa, să 
examineze cum contribuie imaginaţia la reconfigurarea 
raţiunii practice. Secolul al XVII-lea, prin Pascal şi 
Malebranche a discreditat imaginaţia pornind de la 
teoria cunoaşterii, văzînd în imaginaţie „stăpîna erorii 
sau a falsităţii”. Efectele imaginaţiei, dificil controlabile, 
au fost socotite în funcţie de caracterul probabilist al 
acesteia. Pornind de aici nu este dificil de observat că 
imaginaţia şi morala nu au făcut casă bună. Jean-
Philippe Pierron optează, pe urmele lui Richard 
Kearney, pentru studierea unei mentalităţi frontaliere; 
Kearney vorbea despre o frontieră care marchează o 
cezură flexibilă, dar necesară între imaginaţia poetică şi 
imaginaţia etică. În analiza sa, autorul pune accent pe 
inovaţia pe care o aduce creativitatea imaginaţiei etice 
în acţiunea umană. Imaginaţia şi memoria formează un 
diptic pentru acţiunea care se desface în dialectica 
inovaţiei şi a conservării. „A da imaginaţiei un loc în 
teoria acţiunii nu opune frontal gîndirea calculantă 
gîndirii visătoare. Ci a chestiona aceste noduri unde 
imaginaţia, voinţa, înţelegerea şi sensibilitatea 
îmbogăţesc acţiunea umană”, iată un obiectiv pe care 
şi-l propune Jean-Philippe Pierron. Dar de ce ar fi acum 
momentul poetizării realului, de ce acum este imperios 
necesar a medita asupra imaginaţiei morale? Mai întîi 
pentru că este necesară chestionarea a ceea ce este 
creativitatea în materie de morală, într-o epocă în care 
contextul normativ pare dominat de o raţionalitate 
instrumentală care birocratizează existenţa. Avînd în 
faţă figura expertului, pe de o parte, şi a eticianului, pe 
de altă parte, ansamblul lumii trăite pare un mecanism 
al regulilor de acţiune, al stereotipurilor, al unui 
formalism închis în standarde care par, şi uneori sînt, 
străine vieţii autentice, iniţiativei actorilor. Este 
important să se recunoască rolul imaginaţiei etice 
pentru că raţionalitatea practică exacerbează un 
intelectualism de expertiză care reduce etica la o 
tehnică de decizie într-o lume care cultivă emoţionalul, 
compasiunea, confuzia între autenticitate şi sinceritate. 
În sfîrşit, demersul lui Jean-Philippe Pierron se vrea şi 
un răspuns la această vastă secvenţă a gîndirii 
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breviar filosofic francez
occidentale şi  anume căutarea raţională a unei morale 
more geometrico, de la Descartes la Nietzsche, trecînd 
prin Kant; acest parcurs a elaborat o reflecţie morală 
care a căutat cît mai mult posibil să o ţină departe de 
imaginaţie, percepută de multe ori ca iraţională sau 
patologică. Se pare că epoca noastră redescoperă 
importanţa imaginaţiei ca participant decisiv în aspecte 
definitorii ale vieţii morale. Jean-Philippe Pierron 
identifică trei domenii ale eticii contemporane în care 
imaginaţia are un loc important: etica mediului 

înconjurător, etica medicală 
şi etica familiei şi a 
educaţiei. Sînt domenii care 
au devenit sărace dintr-un 
deficit de imaginaţie. Cartea 
profesorului Jean-Philippe 
Pierron este o frumoasă şi 
convingătoare pledoarie 
pentru redescoperirea 
imaginaţiei ca aspiraţie şi 
inovaţie într-o lume în care 
raţionalizarea şi tehnicismul 
vor să acapareze întreaga 
viaţă, individuală şi socială.

Lumi în derivă
În ultimii ani se vorbeşte tot 
mai insisitent despre 
discursurile şi ideologiile 
antisistem aparţinînd în 
principal extremei drepte. 
Unul din tinerii analişti 
francezi ai acestei tendinţe 
este istoricul şi politologul 
Stéphane François, cunoscut 
pentru cărţile sale despre 
subiectul amintit: La 
Musique europaienne. 
Ethnographie politique d'une 
subculture de droite, 2006; Le 
Nazisme revisité. L'occultisme 
contre l'histoire, 2008; Les 
Néo-paganismes et la Nouvelle 
Droite (1980-2006). Pour une 
autre approche, 2008; 
L'Esotérisme, la «tradition» et 
l'initiation. Essai de definition, 
2011; La Nouvelle Droite et la 

«Tradition», 2011; Le Néo-paganisme. Une vision du monde 
en plein essor, 2012, prezentată în cadrul acestei rubrici 
în numărul din aprilie. De curînd Stéphane François a 
revenit asupra temelor sale predilecte într-o nouă carte: 
Des mondes a la dérive: refelexions sur les liens entre 
l'ésotérisme et l'extreme droite, Valence d'Albigeois, 
Editions de la Hutte, coll. „Essais”, 2012, 94 p. Prin 
această nouă apariţie editorială vrea să contribuie la 
mai buna cunoaştere a ideologiilor, culturilor şi 
discursurilor antisistem ale diferitelor tendinţe ale 
extremei drepte extraparlamentare, ale extremei drepte 
care refuză jocul electoral. 
Despre acest subiect s-a scris 
puţin, singurul autor notabil 
fiind Pierre-André Taguieff, 
una din cărţile sale fiind 
tradusă şi în limba română: 
Iluminaţii. Esoterism, teoria 
complotului, extremism; de 
aceea Stéphane François 
propune o abordare a 
temelor care susţin discursul 
extremist, într-un demers pe 
care el însuşi îl plasează în 
cîmpul istoriei şi nu în cel al 
politologiei. Metodologia de 
cercetare care l-a călăuzit pe 
autor este construită pe un 
mixt de metode ale ştiinţelor 
sociale: studiul surselor 
scrise, discuţii libere cu 
militanţi de extremă 
dreaptă, observaţii pe teren. 
Dar cineva mai puţin 
familiarizat cu subiectul 
propus de istoricul şi 
politologul francez îşi pune 
pe bună dreptate 
următoarea întrebare: care 
este legătura între esoterism 
şi extrema dreaptă? Una 
directă nu există. Aşa cum nu exista între muzica lui 
Wagner şi doctrina naţional-socialistă. Preluarea unor 
teme ale esoterismului în discursul extremei drepte nu 
scoate esoterismul din sfera intelectuală de preocupări 
ale unei elite a spiritului! Tema esoterismului preferată 
de ideologiile antisistem este cea a revenirii la Tradiţie, 

iar aici este suficient să amintim ceea ce teoretiza în 
Italia, în anii 1930, metafizicianul antimodern Julius 
Evola. Conştient că simpla menţionare a termenului 
esoterism nu clarifică mai nimic, Stéphane François 
enumeră cîteva definiţii, cîteva accepţiuni mai 
răspîndite avînd ca susţinători pe Antoine Faivre, René 
Guénon, Julius Evola, Emile Poulat; acesta din urmă 
considera că esoterismul nu este o doctrină a iniţiaţilor, 
ci un mod de gîndire accesibil tuturor în singularitatea 
sa; caracterul uşor straniu al acestui tip de gîndire în 
cultura noastră contemporană „este produsul 
ignoranţei noastre şi a indiferenţei noastre moderne 
faţă de ceea ce se întîmplă în conflictul între credinţă şi 
ştiinţă, sau, pentru a fi mai exact, între gîndirea 
teologică şi gîndirea ştiinţifică”. În mod curent gîndirea 
esoterică este văzută ca purtătoare a unei cunoaşteri 
diferite, dar şi ca o viziune alternativă asupra lumii. 
Esoterismul, totuşi, nu se bucură de un bun renume, în 
ciuda faptului că este ilustrat, cel puţin în lumea 
francofonă, căci despre ea este vorba în această rubrică, 
de personalităţi remarcabile; am scris în mai multe 
rînduri despre avatarurile tezei de doctorat a lui Pierre 
Riffard, respinsă sucesiv de figuri glorioase ale 
filosofiei franceze, pe motive care nu aveau legătură 
directă cu filosofia, ci mai mult cu posibilele 
interpretări...răuvoitoare ale subiectului ales: ideea de 
esoterism. Din acest motiv, cu rare excepţii, analiştii 
ignoră rolul important al esoterismului în constituirea 
şi formularea discursurilor politice, cu precăderea a 
celor din aria radicală. Esoterismul este „suspect” cel 
puţin pentru trei motive: primul este legat de laicitatea 
şi raţionalismul gîndirii moderne; al doilea ţine de 
faptul că pentru mulţi, esoterismul rămîne terra 
incognita; al treilea ţine tot de o prejudecată: 
esoterismul ar fi o specialitate a extremei drepte. 
Paradoxal, deşi Franţa a dat esoterologi şi perenialişti 
de mare anvergură teoretică, cultura ştiinţifică 
franceză, contrar celei anglo-saxone, este mai ostilă 
speculaţiilor esoterologice şi ocultiste. De altfel, cărţile 
franceze, cu rare excepţii, au apărut la edituri de mai 
mică importanţă, în vreme ce în ţări anglo-saxone astfel 
de cărţi apar la prestigioase edituri universitare. 
Dincolo de mitologiile politice, de multe ori 
iraţionaliste, esoterismul apare în discursul religios, în 
cel care caută să reînoade pactul între om, sacru şi 
lume. Este suficient în acest cadru să amintim doar 
numele lui Carl Gustav Jung, Claude Levi-Strauss; 
sigur exegezele acestor savanţi nu se vor regăsi 
nicicînd în palidele referiri la esoterism în discursurile 
extremei drepte. Acolo vom întîlni cel mai des teoria 
complotului, o referinţă constantă în discursurile 
radicale; nimic nu pare mai simplu decît a găsi/ a 
inventa un vinovat! Stéphane François supune analizei 
discursurile care „se înscriu în concepţia paranoico-
critică a lumii, ca şi într-o formă a gîndirii mitice, avînd 
legături cu o interpretare paranoico-clinică”. Teoriile 
complotului, evident nedovedite vreodată, inflamează 
multe minţi, continuă să se regăsească în discursurile 

antisitem; adepţii acestor 
teorii „văd” pretutindeni o 
conjuraţie mondială care 
opreşte drumul către 
progres; cine complotează? 
Aproape toată lumea: 
masonii, mafia, serviciile 
secrete, Biserica, evreii. De 
aici pînă la paranoia 
colectivă nu este o distanţă 
prea mare, iar cînd astfel de 
teorii, bizare pentru cei care 
nu-şi pierd uzul raţiunii, 
sînt îmbrăţişate de mase 
largi fenomenul capătă 
dimensiuni ameninţătoare. 
Dar  a contesta complotul 
înseamnă că faci parte din 
el, după cum judicios 
observă Pierre-André 
Taguieff. Discursul extremei 
drepte poate mima o 
întoarcere la valorile 
societăţii pre-moderne, pe 
termen scurt poate atrage 
intelectuali dezamăgiţi de 
alte mişcări, a se vedea cazul 
fascismului italian sau al 
legionarismului românesc, 
dar dincolo de cîteva 
formulări atrăgătoare la 

prima vedere nimic nu justifică alegerea. Să mai 
amintim că astfel de mişcări apar doar pe timp de criză, 
nu obligatoriu economică?

pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE  

Iulie 2012



Monsieur le Président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-etre
Si vous avez le temps
 
Je viens de recevoir
 Mes papiers militaires
 Pour partir a la guerre
 Avant mercredi soir
 
Monsieur le Président
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer des pauvres gens
 
C'est pas pour vous fâcher
II faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je m'en vais déserter.
 

Depuis que je suis né
J'ai vu mourir mon pere
J'ai vu partir mes freres
 Et pleurer mes enfants
 
Ma mere a tant souffert
Qu'elle est dedans sa tombe
Et se moque des bombes
Et se moque des vers
 
Quand j'étais prisonnier
On m'a volé ma femme
On m'a volé mon âme
Et tout mon cher passé
 
Demain de bon matin
Je fermerai ma porte
Au nez des années mortes
J'irai sur les chemins
 

Je mendierai ma vie
Sur les routes de France
De Bretagne en Provence
Et je dirai aux gens
 
Refusez d'obéir
Refusez de la faire
N'allez pas a la guerre
Refusez de partir
 
S'il faut donner son sang
Allez donner le vôtre
Vous etes bon apôtre
Monsieur le Président
 
Si vous me poursuivez
Prévenez vos gendarmes
Que je n'aurai pas d'armes
Et qu'ils pourront tirer

Cuba nu e patria mea, oricît de mult aş iubi-o. Şi o iubesc, în ciuda faptului că în 
adîncul sufletului o şi compătimesc pentru toate cîte le îndură. Nu e patria mea, pentru 
că nu m-am născut în Cuba, ci în Republica Populară Romînă. Cel puţin aşa cred că se 
numea pe-atunci „eterna şi fascinanta Românie”! Numai pe argentinianul Che Guevara 
l-a declarat „Calul” în mod revoltător (şi mincinos) „cetăţean cubanez din naştere” şi a 
lansat pentru el  acea vestită campanie „Să fim ca Che!”, campanie al cărei delir se 
rezuma la formula „¡Hasta la victoria siempre!”. Cuba nu e patria mea, deci nu voi cînta 
„¡Venceremos!”, nu voi striga niciodată împreună cu mulţimile în delir „¡Viva la 
Revolución!” şi  „Patria o muerte!” [o curiozitate : „¡No pasaran!”, celebrul slogan care-
i mobiliza pe partizanii celei de a doua republici spaniole în lupta împotriva rebelilor 
naţionalişti, slogan pe care-l tot icnea din adîncul rărunchilor ei comunişti Dolores 
Ibárruri Gómez, prietena scornice;teanului, nu a prins în sufletul şi în repertoriul 
revoluţionarilor cubanezi; poate pentru că franchiştii, victorioşi în ceea ce s-a numit 
„războiul Spaniei”, intrînd în Madrid, le-au dat cu tifla republicanilor, replicînd „Han 
pasado!” („Au trecut!”)]. Nu-i vorbă, n-aş striga nici pentru România, căci o patrie 
adevărată trebuie să-şi dorească să aibă parte de viaţa fiilor ei, nu de moartea acestora. 
N-aş striga pentru România, nici nu m-aş jertfi pentru ea. Nici o patrie din lume, dacă e 
o mamă bună, nu-şi trimite fiii la moarte. Pentru nici un motiv. Nu patria îţi cere să te 
jertfeşti pentru ea, ci liota de profitori care o conduce. N-au decît să se sacrifice ei, ca 
să-şi apere poziţiile cîştigate prin fraudă şi bunurile căpătate prin furtişag! Şi-apoi, ce 
mai e de apărat în România?! Aceste gînduri îmi readuc în memorie vestitul poem al lui 
Boris Vian, Le Déserteur, poem conceput ca o scrisoare adresată preşedintelui ţării şi 
publicat de autorul său pe 7 mai 1954 : 

Cubanezii, obligaţi să apere cu arma-n mînă revoluţia perpetuă, cubanezii trimişi să 
moară în Angola şi Congo pentru cauza unui socialism aberant, utopic, ucigaş, pentru 
mofturile unui exaltat bătut în cap de soarele tropical, cubanezii forţaţi să întreţină cultul 
exaltat al criminalului Che Guevara (în această privinţă, Fidel Castro Ruz a fost la fel de 
diabolic, de pervers ca Iosif Visarionovici Stalin : a întreţinut cultul unui mort, pentru ca 
orice greşeală, orice nemulţumire, orice crimă să i se reproşeze acestuia! Morţii nu pot 
riposta!) n-au avut nici măcar un preşedinte căruia să-i scuipe-n faţă refuzul de a muri 
pentru capriciile, pentru îmbuibarea, pentru cauza altora. Ei n-au avut decît dictatură din 
1959 şi pînă azi. Iar o scrisoare ca aceea adresată de Boris Vian preşedintelui Franţei ar 
fi făcut în Cuba ca expeditorul ei să-şi piardă libertatea sau chiar viaţa (de fapt, nu ştiu 
cărui preşedinte i-a fost adresat poemul, întrucît, în 1953, cînd l-a scris Boris Vian, în 
fruntea celei de-a IV-a Republici Franceze se afla Vincent Auriol, iar în 1954, cînd l-a 
publicat, preşedinte devenise René Coty).

Aşadar, Cuba nu e patria mea, dar e ţara din sufletul meu. De la această ţară nu-mi 
voi lua adio niciodată! Cîţiva ani după venirea la putere a lui Fidel Castro, toate 
guvernele statelor din lagărul în care domnea dictatura proletariatului i-au sărit 
satrapului în ajutor, mobilizate de sloganul roşu „¡Cuba no esta sola!”. Era un gest de 
solidaritate între dictaturile de stînga. Nici un lider marxist nu gîndea cu adevărat la 
poporul cubanez şi la suferinţele la care îl supuneau cîţiva demenţi. Tovarăşii secretari 
generali de partide comuniste şi muncitoreşti îşi doreau de fapt întărirea propriilor 
poziţii în cadrul lagărului socialist şi impunerea acestuia în lume, spre binele personal al 
fiecărui satrap roşu. Nu soarta cubanezilor striviţi sub talpa castristă îi preocupa pe cei 
ce se îmbuibau din învăţăturile marxist-leniniste. Astăzi, după ce stipendiile sovietice au 
încetat, după ce lagărul socialist s-a arătat a fi iadul pe pămînt şi a dispărut în neantul 
istoriei şi în huiduielile unei lumi întregi, astăzi, cînd s-a dovedit că Fidel Castro nu a 
fost decît un nebun de legat, un odios dictator, ce s-a gîndit numai la sine şi la clanul 
său, ei bine, astăzi nimeni nu se mai bate cu pumnul în piept strigînd „Cuba nu este 
singură!”. Or, abia astăzi cubanezii au cu adevărat nevoie de ajutor, ca să repare tot ce a 
stricat nebunia comunistă vreme de o jumătate de veac. Astăzi cînd cubanezii continuă 
să îngroape în suferinţele, în durerile, în neîmplinirile lor vise, speranţe, viitor. 
Dumnezeu le-a dăruit acestora o ţară despre care se poate afirma, fără teama de a greşi, 
că e cu adevărat raiul pe pămînt. Din păcate, tot El le-a dat şi dictatura castristă, 
revoluţia continuă („¡la revolución siempre!”), comitetele de apărare a revoluţiei, şi 
cartelele de alimente care-i bagă în pămînt. În întreaga insulă devizele şi sloganurile 
amintite mai sus mint şi poporul şi străinii. Aceştia îşi închipuie că mincinoasele lozinci 
reprezintă starea de spirit a cubanezului de rînd, ceea ce e total fals. Ele sunt născute din 
mintea bolnavă a profitorilor regimului. Şi la noi a fost (şi continuă să fie) minţit 
poporul cu televizorul. Neexistînd televizoare în Cuba (insularii nu au nimic din ceea ce 
i-ar putea conecta la pulsul lumii, nimic din ceea ce le-ar putea deschide ochii : nici 
cărţi, nici ziare străine, nici televizor, nici aparate de radio cu lungimi de undă 
„evazioniste”, nici calculatoare, nici internet, nici telefoane fixe, nici telefoane mobile; 
au revoluţie pe pîine şi cartele de alimente!), poporul e minţit cu difuzorul şi cu 
discursul. Dar la capitolul „lipsă de contacte”, supuşii bărbosului au fost întrecuţi de 
România ceauşistă, unde, dacă întîlneai un străin din întîmplare pe stradă, trebuia să 
anunţi securitatea şi să dai „extemporal” despre dialogul stradal purtat cu potenţialul 

spion, cu înveninatul duşman. 
În această privinţă, regimul lui 
Castro nu a împins absurdul 
atît de departe : fideliştii au 
voie să se întîlnească în locuri 
publice cu străini, probabil 
datorită faptului că-şi obţin 
cea mai mare parte a venitului 
din turism. Nu am reuşit să 
aflu dacă, după ce se văd cu 
străini, cubanezii dau şi ei cu 
„subsemnatul” în birourile 
organelor abilitate. Oricum, 
băştinaşii trăiesc un fel de 
duplicitate în această privinţă 
: pe de o parte au nevoie de 
turişti şi încurajează chiar şi 
relaţiile mai fierbinţi cu 
aceştia, iar, pe de altă parte, au 
expresii peiorative foarte 
sugestive mai ales la adresa 
fetelor care „umblă cu 
străini”. Şi pentru că am atins 
un subiect destul de delicat, 
pentru că am fost întrebat 
despre „turismul sexual”, ţin 
să precizez faptul că, după 
opinia mea, acest turism este 
foarte discret, deoarece 
nimeni nu riscă să se 
îmbogăţească, pentru cîteva 
minute de plăcere, cu boli adesea incurabile, nimeni nu riscă să vină într-o ţară închisă, 
supravegheată, suspicioasă, într-un stat poliţienesc, pentru a face sex, pentru a avea 
aventuri de-o oră cu „damele de consum” de pe Malecon. De obicei, „tovarăşele 
prostituate” sunt ofiţeri ai poliţiei secrete, ai siguranţei, sunt membre ale 
comandamentelor de apărare a revoluţiei continue care-şi vînd trupurile din motive de 
siguranţă a statului, din convingeri politice şi ideologice şi pentru prosperitatea, pentru 
binele patriei, iar doritorii de plăceri care calcă pe bec în minunata ţară în care ochiul 
necruţător al revoluţiei supraveghează pînă şi aşternuturile paturilor intră direct pe mîna 
poliţiei de moravuri (în realitate, o poliţie politică). O astfel de aventură încăpută pe 
mîna slugoilor fidelişti duce în mod ineluctabil la o racolare în slujba propagandei 
castriste, duce la acceptarea teribilului compromis care se numeşte spionaj. Pe cel care 
nu cedează, absurdul sistemului îl poate arunca imediat după gratii, oricît de turist, de 
străin, de bogat ar fi acesta. Şi de ce să rişti, dacă există ţări, chiar în zona Americii 
Latine, infinit mai permisive în privinţa relaţiilor „tovărăşeşti” între sexe, ideologii, 
sisteme opuse?! Trebuie menţionat şi faptul că „fetele” înseşi, dacă nu fac parte din 
structurile ce apără revoluţia, se tem de braţul lung şi înarmat al castrismului. Apoi, într-
o ţară în care mizeria şi sărăcia domnesc în mod despotic, rişti ca, dînd curs invitaţiei 
unei fetiţe drăgălaşe, să te trezeşti că-ţi plăteşti scump plăcerea, lăsîndu-ţi hainele şi 
banii în mîinile unor proxeneţi care-s mai mult bandiţi şi revoluţionari, decît 
administratori de tîrfe. Iar dacă încerci să crîcneşti, te mai trezeşti şi înjunghiat şi 
aruncat prin cine ştie ce ungher sordid al unei Havane în ruină. Şi astfel de colţuri 
mizere, elocvente pentru degradarea unuia din cele mai frumoase oraşe ale lumii (chiar 
aşa a fost cîndva!) se află la tot pasul, în ţara revoluţiei fără de răgaz.

În ciuda motivelor pe care le-am înşiruit, nu a fost seară în care, ieşind să cinez sau 
să mă plimb pe malul oceanului Atlantic, pe Malecon, pe marile bulevarde, să nu fiu 
acostat de diferiţi indivizi ce aveau de oferit, cît mai ispititor, deliciile petrecerii unei 
nopţi de vis în compania unor frumuseţi autohtone (exotice pentru mine). Ba, de foarte 
multe ori, chiar tinere (uneori revoltător de tinere, aproape nişte copile!) se ofereau 
direct, fără intermediari, fără protectori, în speranţa de a face un ban, cu care să îşi ajute 
familiile în lupta pentru supravieţuire.

E drept, cubanezele sunt femei extraordinare, frumoase, fierbinţi, ispititoare, 
apetisante, lipsite de prejudecăţi şi merită orice risc pentru bărbaţii care nu iubesc deja 
pe cineva acasă la ei sau pentru cei care nu au obligaţii familiale.

Albe sau de culoare, metisate, creole, mulatre, antilezele se îmbracă simplu, ţipător 
şi destul de sumar (căldura, bat-o vina!). Toate sunt mîndre de trupurile lor, chiar dacă 
unele arată ca staruri de cinema, iar altele ca nişte butoiaşe de rom. Clima, sărăcia, 
privaţiunile, regimul dictatorial cu toate tabuurile, restricţiile, obligativităţile sale, 
havanele şi romul le fac să se treacă extrem de repede. Tinerele îşi încep viaţa sexuală 
foarte devreme şi, cum spuneam, sunt lipsite de prejudecăţi. Deşi în mod oficial 
bordelurile au dispărut din oraşele turistice, în realitate, acestea s-au transformat în 
cabarete, în cluburi de noapte, în cluburi de strip-tease, unde senzualitatea, mirajul 
apropierii trupurilor, vestimentaţia sumară, atitudinile provocatoare pot năuci minţile 
oricărui bărbat. Jineteros, adică peştii, proxeneţii, codoşii, sunt destul de vizibili, iar 
jineteras, las putas, las rameras (curvele, prostituatele, tîrfele) sunt destul de... palpabile, 
ceea ce mă face să cred că toţi cei ce lucrează în prohibita industrie a sexului sunt 
înţeleşi cu poliţiştii care închid ochii şi-şi primesc partea. În bani sau în natură! Oricum 
ar fi, il putaismo a rămas înfloritor, în ciuda moralei proletare vehiculate de partidul 
comunist al castriştilor. Poate eu sunt mai subiectiv şi mai slobod la gură, dar pînă şi 
ghidurile obiective şi sobre tot mai amintesc măcar cîteva vorbe despre acest subiect. 
Iată ce putem citi la pagina 20 a ghidului Cuba, publicat în colecţia Traveler a 
prestigioasei societăţi National Geographic : „Fumează trabucuri, trag câte o duşcă de 
aguardiente ieftin (rom alb) şi se adună pentru cumbanchas improvizate – cuvîntul local 
pentru petreceri de stradă, cînd se dă drumul la radiouri, iar cuplurile dansează, cu 
zonele pubiene lipite, rumbe cu tentă sexuală. Flirtul este un mod naţional de a petrece 
timpul; populaţia are un comportament sexual liber, iar sexul ocazional a fost ridicat la 
rang de element definitoriu al culturii naţionale. Machismul – parte a moştenirii spaniole 
a Cubei – încă există. De exemplu, trecătoarelor li se adresează cu uşurinţă complimente 
nesolicitate. Progresul Cubei în materie de drepturi ale femeilor este impresionant, 
totuşi, ele încă adoră cochetăria. Femeile cubaneze nu sunt stînjenite de corpurile lor şi 
sunt hotărîte să le expună; chiar şi în comunităţile rurale, femeile de toate vîrstele şi 
dimensiunile merg săltat în hainele lor supraelastice strînse pe corp, cu o siguranţă de 
sine senzuală.” (va urma)
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gîndul şi lumea
C u b a – „ i n s u l a m i s t e r i o a s ă ” ( 4 6 )

Valeriu STANCU

„Sé puta en mi cama”

Iulie 2012

P. S.
Titlul acestui capitol l-am împrumutat de la poemul omonim, inclus în volumul vuelo de 

pájaros ciegos, poem pe care l-am integrat în recitalurile poetice susţinute în Cuba. Titlul său în 
limba română este „Fii curva patului meu”.
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”Nu pot spune destul cît preţuiesc frumuseţea, 
însuşire puternică şi proslăvitoare”, scrie Montaigne.

Calitate „puissante et advantageuse” (cu voia lui 
Valeriu Stancu aşa voi traduce sintagma: puternică şi 
proslăvitoare), frumuseţea are un efect intens asupra 
oamenilor. Simpla ei vedere aprinde emoţii febrile, în 
fine, mai cu seamă oamenii înţelepţi peţuiesc 
frumuseţea, aşa cum îndrăgesc şi preţuiesc viaţa, gloria 
sau sănătatea. Domnul de Montaigne a fost un astfel de 
om, care s-a înscris în filosofia frumosului şi a artei într-
un secol pe care mult preţuiţii istorici ai Esteticii îl 
considerau ”eine grosse Lücke” (Robert Zimmermann, 
Geschichte

érents notions qu´ils 
appliquent aux memes termes. Et s´il est difficile 
d´entendre les sens des termes des gens de notre 
génération, il y a bien plus de difficultés d´entendre les 
anciens livres” (Leibniz, Nouveaux essais sur 
l´entendement humain, IX).

De aici pornind, Tatarkiewicz nu limitează discuţia la 
ideile estetice ale filosofilor, ci cuprinde opinii conţinute 
în tratate despre poetică, pictură şi arhitectură. Analiza 
lui Tatarkiewicz nu abordează doar idei estetice direct 
formulate, expressis verbis, ci spicuieşte din opere de 
artă, edificii şi picturi, poeme şi compoziţii muzicale, 
chiar mode vestimentare, metodă eficace dacă vrei să 
arăţi nu numai ceea ce a fost nou în estetică, dar şi ceea 
ce a fost tipic pentru perioadele respective. Vom urma 
calea esteticianului polonez.

Desigur, discuţia referitoare la istoria esteticii se 
întregeşte cu evenimente care au marcat istoria artelor 
plstice şi a literaturii, istoria economică şi politică, dacă 
atari evenimente pot pune în lumină paralelisme cu 
istoria esteticii.

Montaigne este un reprezentant francez al secolului 
al XVI-lea (trăieşte între anii 1533-1592), cînd condiţiile 
istorice n-au fost favorabile pentru dezvoltarea artei şi a 
ştiinţei, dacă ar fi să evocăm doar faptele unei monarhii 
incompetente şi războaiele înlăuntrul şi în afara ţării (opt 
războaie religioase în decursul unui veac!). Pe de altă 
parte însă, nici o altă ţară, după ştiinţa noastră, nu 
primise o moştenire mai bogată din Evul Mediu: în 
poetică existau tratatele lui Mathieu de Vendôme, Jean 
de Garlande şi Geoffrey de Vinsauf, iar către jumătatea 
secolului au început să ajungă în Franţa scrierile 
umaniştilor italieni cuprinzând noi concepţii despre 
poetică, îmbrăţişate de Ronsard şi Pleiade, care au creat 
astfel modelelor italiene un nou centru al istoriei 
esteticii. În cursul secolului al XVI-lea oamenii de litere 
au dominat câmpul esteticii în Franţa; filosoful şi 
eseistul Montaigne, poetul Malherbe, ambii interesaţi 
mai cu seamă de estetica literaturii, dar demersul lor şi-a 
găsit aplicaţii în teoria artei în general.

Să mai precizăm faptul că Montaigne îşi publică 
Eseurile într-un timp când estetica medievală (cu toate 
schimbările survenite în decurs de o mie de ani) era 
quasi-monolitică. Dar încă din secolul al XV-lea 
apăruseră aserţiuni de gândire ”modernă”, adică părând 
mai apropiate de noi, de vrema ce-au fost reţinute de 
teoria esteticii până în zilele noaster. Aserţiunile derivate 
din metafizică condamnau frumosul şi arta (frumosul – 
calitate transcedentală, lumea fiind creată de Dumnezeu; 
frumosul şi binele sunt similare şi corelate, ambele 
depinzând de perfecţiune; natura, creaţie divină, este 
mai perfectă şi mai frumoasă decât arta; înclinaţia 
excesivă spre frumos este expresia unei dorinţe 
senzuale, concupiscentia fiind condamnabilă, tot astfel 
şi în artă, dacă servaşte altor scopuri decât cele 
religioase. Mă grăbesc să precizez însă că o atare 
condamnare a frumosului şi a artei a fost absentă în 
mişcarea franciscană). Toate aceste aserţiuni, după cum 
se ştie, apăruseră în filosofiile lui Platon şi Plotin, 
căpătând semnificaţie religioasă prin Pseudo-Dionisie şi 
formă finală în filosofia scolastică.

Totuşi, circulau şi aserţiuni nederivate din 
metafizică, cum ar fi aceea că ”arta este un gen de 
cunoaştere” sau ştiinţă (scientia) pentru că se întemeiază 
pe principii şi reguli generale (”arta liberală”) sau, cum 
ar fi: ”frumosul este un mod de ordonare a lucrurilor„ 
(ceea ce a împiedicat separarea artelor de meşteşuguri, 

 der Aesthetik als philosophischer 
Wissenschaft, 1858; tot astfel M. Schasler, Kritische 
Geschichte der Aesthetik, 1872; doar câteva fraze a 
consacrat perioadei dintre veacurile al III-lea şi al XVII-
lea şi al treilea autor al unei istorii a esteticii de mari 
proporţii, publicate în secolul al XIX-lea – B. Bosanquet).

O altă cale în privinţa ”marelui gol” (secolele XIII-
XVII) a abordat polonezul Wladyslaw Tatarkiewicz în 
volumele II şi III din Istoria Esteticii sale, apărute la 
Varşovia, 1974. Autorul porneşte de la un citat din G. W. 
Leibnitz ”Les hommes ont des diff

tehnologie şi ştiinţă); sau că ”arta necesită adevăr” (deşi 
arta gotică părea o îndepărtare de adevăr). Pe lângă 
toate acestea existau canoane obligatorii pentru artă 
(proporţiile corpului, constanţa triunghiulară în 
arhitectură, canonul muzical al formelor poetice fixe, 
ierarhia artelor, de unde şi comparaţiile dintre arte, 
devenită proeminentă în Renaştere).

Teza oarecum târzie, potrivit căreia frumosul ar 
putea fi mai mult o reacţie subiectivă decât o calitate 
obiectivă, s-ar fi putut întemeia tot pe Antichitate, deşi 
”şcolirea” artiştilor ne-a creat convingerea că era o teză 
contrară concepţiilor artistice dominante în epocă.

Astfel stând lucrurile, estetica renascentistă în 
Europa Centrală începe abia în secolul al XV-lea şi are 
două mari capitole. Primul este Albrecht Dürer (1471-
15280), pictor, gravor şi scriitor. Şi-a petrecut viaţa în 
Nürnberg, dar a făcut două lungi călătorii în Italia (1495 
şi 1506-1507), unde s-a străduit cu multă silinţă să-şi 
apropie o artă atât de deosebită de cea în care crescuse el 
însuşi. Acest german, a cărui pasiune a fost Italia, este 
unul dintre puţinii artişti mari care s-au pronunţat atât 
de complet asupra celor mai generale probleme ale 
esteticii şi a făcut-o cu limpezime germană, încât 
reflecţiile lui pot fi redate mai bine prin câteva citate: ”Ce 
este frumuseţea, eu unul nu ştiu!” (în sensul, presupun, că 
nu ştia în ce constă esenţa ultimă şi formula absolută a 
frumosului); ”Însă frumuseţea este zidită în om, în aşa fel 
iar judecata noastră este aşa de nesigură în aprecierea ei, 
încât dacă se întâmplă să întâlnim doi oameni, amândoi 
foarte frumoşi şi plăcuţi la vedere, care totuşi nu 
seamănă unul cu altul în nici o parte a trupului lor, nici 
în privinţa proporţiilor (diferitelor părţi) şi nici în 
conformaţie, cunoaşterea noastră este atât de oarbă, 
încât nu putem pricepe care dintre ei este mai frumos. 
Iată de ce, dacă rostim o judecată, ea este îndoielnică.” 
(A. Dürer, Unterweysung der Messung, 1525, ed. 1918, p. 
222)

Definind frumosul în înţelesul de just, adecvat, 
potrivit, artistul german intuia că între oameni există un 
consens remarcabil, deşi este altă problemă dacă această 
communis opinio este bine întemeiată sau dacă artistul 
trebuie sau nu să i se adapteze. În orice caz, Dürer făcea 

distincţie între judecăţile competente şi cele populare 
despre frumos, adică între judecăţile întemeiate pe 
cunoaştere şi cele întemeiate doar pe preferinţe. Tot 
astfel, făcea distincţie între a discerne frumosul şi a-l 
explica: ”Căci numai un om cunoscător în ale artei poate 
arăta pricina pentru care o formă este mai frumoasă 
decât alta.” El însuşi a căutat ”proporţia corectă” cu 
sobrietate, raţiune şi lipsă de dogmă; a recunoscut că 
proporţia diferă de la femeie la bărbat şi pot fi acceptate 
mai multe proporţii pentru fiecare.

Dürer însuşi calcula proporţiile, dar, ca şi Rafael 
Alberti, nu a priori, ci pe baza experienţei: ”Cei mulţi văd 
mai mult decât unul singur şi, cu toate că este cu putinţă 
ca unul să priceapă mai mult decât alţii o mie, aceasta se 
întâmplă destul de rar. Folosul este o parte a frumosului, 
de aceea ceea ce este de prisos la om, nici frumos nu 
este.” Pentru Dürer arta este ascunsă în natură şi pune 
stăpânire pe omul care o smulge (heransreist) din 
îmbrăţişarea ei, ”căci ceea ce este împotriva naturii este 
urât”.

Citatele ne sugerează direcţiile opuse: Aristotel 
vedea pictura ca pe o modelare mai mult sau mai puţin 
liberă a lucrurilor, pe când Dürer credea că rolul ei este 
să ”smulgă„ adevărul din natură, precum ştiinţa. În acea 
convingere, Dürer a încercat să dea proporţie perfectă 
faimoaselor figuri ale lui Adam şi a Evei, precum şi celor 
ale Apostolilor, rezultate din calculele lui specifice. Pe de 
altă parte, cea mai puternică impresie o fac astăzi 
schiţele lui după natură, care n-au avut nimic de a face 
cu respectivele calcule. Să mai reţinem faptul că Dürer a 
plasat arta pe locul de primă importanţă. Cuvântul 
german Kunst este derivat de la Können – a fi în stare, a 
putea. Era însă conştient de faptul că artistul are nevoie 
de darul minunat al talentului, pe care îl numea Gewolt 
(putere), de experienţă şi de pregătire (Brauch), de 
ştiinţa despre artă, care să dea ochiului măsură bună, 
precum mâna instruită dă ascultare.

Influienţa Reformei asupra artei, după cum se ştie, s-
a dovedit extrem de nefavorabilă; furia mulţimilor a 
distrus icoanele bisericilor din Basel; Cranach, cel mai 

cunoscut dintre artiştii care au aderat la biserica 
reformată, a pictat într-o manieră medievală şi primitiv-
folclorică, iar Calvin a respins ideea că pictura este biblia 
pauperum, necesară neştiutorilor de carte. Umaniştii şi 
artiştii au emigrat, Erasmus stabilindu-se la Freiburg, 
Holbein – în Italia. Oamenii din acele vremuri şi-au 
păstrat însă propria concepţie despre frumos şi despre 
arte, deosebită de cea a lui Dürer sau a italienilor. 
Umanistul tipic, Erasmus din Rotterdam (1467-1536) a 
izbutit să transmită mesajul său liberal lui Hans Holbein 
(1497-1543), iar portretul pe care pictorul i l-a făcut lui 
Erasmus reprezintă un amestec armonios de clasicism 
italian şi realism nordic. După ce în secolul al XV-lea 
arta Ţărilor de Jos produsese artişti de talia lui Van Eyck 
şi Mamling, în secolul al XVI-lea părea marcată de 
războiul contra spaniolilor (izbucnit în 1568). Artiştii au 
devenit itineranţi, au lucrat la Praga pentru Rudolf al II-
lea şi la Fontainebleau pentru Henric al IV-lea; Denys 
Calvaert a participat la decorarea Vaticanului, apoi a 
întemeiat la Bologna şcoala care-i va da pe Guido Reni, 
Albani şi Domenichino; Michael Coxie a fost autorul 
desenelor pentru celebrele tapiserii de la Arras, pe care 
le putem admira în Palatul Wawel, la Cracovia, pe când 
Pieter Bruegel (1525-1563) şi-a păstrat formulele proprii, 
locale şi arhaice, imposibil de introdus în categoriile 
clasic, manierist sau baroc, portretizând o viaţă rurală 
pauperizată, mişunând cu nişte marionete impersonale, 
aproape fără chipuri, exprimând sau mascând 
convingerea că natura este ceva măreţ, pe când omenirea 
este neînsemnată.

O concepţie asemănătoare a exprimat şi Shakespeare, 
nu Cervantes, care era cu mult mai ironic decât Bruegel. 
Un sistem de gândire, care susţinea că universul este 
supus aceloraşi legi, a formulat şi cercul de filosofi 
umanişti din Olanda, supranumiţi ”libertinii”. Hugo 
Grotius a construit o teorie referitoare la religie şi la 
societate şi poate că aici – susţin unii specialişti – ar 
trebui căutate resursele acelor desene numite 
hierogliphycus et allegoricus, cu încâlceala lor de forme 
deliberat urâte, cu o fantezie abstracţionistă care avea 
prea puţine legături cu natura.

Ideile lui Grotius au generat în Franţa seria de 
gravuri în lemn numite Les songes drolastique de 
Pantagruel (acestea mi-au lipsit în recentul film Rabelais) 
iar în Germania – acele desene bizare din cârcei vegetali 
şi insecte ale lui Chr. Jamnitzer sau ornamentaţiile 
fanteziste ale lui Dietterlin. La Praga şi la Viena (după 
1565) apar alte fenomene tipice ale epocii – aşa-numitul 
Wunderkammer – încăperi muzeale, pline de curiozităţi, 
obiecte misterioase şi bizare, unicate stranii. O singulară 
întâmplare a acestor tendinţe în artă este considerat 
pictorul milanez Arcimboldo (1527-15430), a cărui 
specialitate erau aşa-numitele tetes composées (figuri 
omeneşti compuse din cărţi, oale, tigăi, legume şi fructe, 
spice şi tacâmuri), similitudinile produceau deliciile 
curţii imperiale de la Praga sau de la Viena, unde nu se 
deosebea frumosul de bizarre.

Deportată fiind din ”castelul din Copou” de toţi 
duşmanii (inexplicabili) ai lui Radu Negru, în primii ani 
de ”detenţie” din hambarul igrasios, unde căram apa cu 
găleata, deşi în buricul târgului şi în curte cu fostul mare 
beizadea a repartiţiilor locative ieşene, precum şi sub 
proxima supraveghere a secretei şi declaratei poliţii 
rome, care preluase cu zel specific problema 
”încartiruirilor” – mi-am făcut un tablou cu două 
reproduceri din Arcimboldo, Vara şi Toamna. Tot 
uitându-mă la cele două figuri omeneşti, am ajuns la 
certitudinea că figurile acestui unicat italian sunt parţial 
glume sau poate caricaturi, parţial enigme sau pur şi 
simplu decoraţiuni. Cea mai importantă descoperire a 
fost însă aceea că semănau cu asupritorii mei de la 
Primărie, Eminenţa Sa şi Dumas le pere. Ce nu se 
potrivea era faptul că Arcimboldo încercase să creeze 
din neobişnuit un frumos ca mister (pe când asupritorii 
mei şi pontifii lor culturali nu erau nici frumoşi, nici 
misterioşi), iar comentatorul avizat, canonicul Comanini 
apreciază în dialogul Il Figino (apărut pe când pictorul 
mai trăia), că italianul exprimă o formă de artă 
subsumată categoriei imitatione fantastica. Transpunerea 
în imaginaţie a ceea ce comunică simţurile este şi cheia 
creaţiei poetice abundente şi necontenite, căreia nu-i dau 
de capăt cohorte de critici reuniţi în Concilii ad-hoc, 
specializate în dadaism, suprarealism sau versuri 
academice. Pentru a lăuda meşteşugul lui Arcimboldo, 
eu cel puţin am învăţat cuvintele italiene meraviglio şi 
stupore, nu ştiu ce cuvinte ar trebui să înveţe criticii 
respectivi pentru a lăuda îndeajuns virtuozitatea, 
filosofia, inventivitatea creaţiei poetice vizate. Mai bine 
să ne adresăm lui Erasmus din Rotterdam (1467-1536), 
care a atacat scolastica în scrierile sale satirice şi a pledat 
pentru toleranţă (religioasă), pentru o morală şi pentru o 
pedagogie umanistă. Ideea ”naturii bune” a omului l-a 
îndemnat să spună în dialogul Ciceronianus (1518) câte 
ceva şi pe tema frumosului: ”Unii nu au vrut să 
numească artă, ci înţelepciune darul de a vorbi frumos. 
Cicero însuşi, în dialogurile sale, definea în chip elegant 
elocinţa drept înţelepciune bogat vorbitoare.”(va urma)

gîndul şi lumea

Natalia CANTEMIR

Iulie 2012

Vara Toamna

Michel de Montaigne, 
Essais



O vreme, în care a fost diplomat la antipozi, n-
am mai ţinut legătura cu poetul şi traducătorul 
francez Jean Poncet din Marsilia. Ultima oară îl 
văzusem în 1997, cînd a lansat în oraşul său 
antologia de poezie românească Voix de Roumanie. 
Din nefericire, dintre poeţii români incluşi în 
lucrare, doi (Cezar Ivănescu şi Ioan Ţepelea) au şi 
plecat spre alte infinituri. Lista sa bibliografică nu e 
prea consistentă, dar parcimonia cu care şi-a 
publicat volumele e din belşug recompensată de 
calitatea acestora : Katiouchka, Éditions du Marais, 
Il faut lutter, Maison Rhodanienne de Poésie, 
Chemin de lune, Encres Vives, Champs d'amour 
brûlés / Lanuri de dragoste arse (bilingue français-
roumain), Helicon, Timişoara, Des lieux et des 
hommes, Éditions des Moires. Volumul său de care 
sunt cel mai apropiat (probabil pentru faptul că eu l-
am tradus în limba română) este, de fapt, rezultatul 
contopirii a două cărţi : DRUM DE LUNĂ şi 
KATIUŞKA. A apărut în 1997, la editura orădeană 
Cogito, condusă de poetul Ioan Ţepelea.

Ca traducător, Jean Poncet e legat mai ales de 
spaţiul mioritic, deşi i-a tradus un volum şi 
interesantului poet irlandez Desmond Egan ( 
Holocauste de l'automne, Alidades), pe care am 
avut privilegiul de a-l întîlni şi asculta la Festivalul 
de Poezie de la Trois-Rivières, în 2001. Lista 
traducerilor sale e un argument în favoarea 
afirmaţiei mele : Lucian Blaga ou Le Chant de la 
terre et des étoiles (Sud, Marele Premiu al Salonului 
Internaţional al Cărţii, Oradea 1996); Lucian Blaga : 
Poezii / Poésies, (Libra, Premiul Special pentru 
traducere al Festivalului Lucian Blaga, Cluj, 1998); 
Voix de Roumanie, (Sud, Marseille, 1997). În această 
antologie apărută prin grija scriitorilor care dirijau 
pe atunci prestigioasa revistă franceză (Yves 
Broussard, Jean Poncet, Jacques Lovichi, Jean-Max 
Tixier) au fost incluşi poeţii români Georges Astalos, 
Horia Bădescu, Cezar Ivănescu, Ioan Ţepelea şi 
Valeriu Stancu. Poetul tradus în această pagină este 
şi autorul unei monografii : Marc Rambeau : Chine, 
Tahiti, Australie, Nouvelle-Zélande (Ed. L'Après-Midi). 
Jean Poncet a obţinut Premiul Lucian Blaga în 1997.

Poeziile din rubrica Poemondia sunt extrase din 
volumul Lumière du silence, volum care, după cum 
mi-a mărturisit autorul, în Franţa încă este inedit.
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Jean Poncet (Franţa) Şapte cuvinte ale consimţirii
pentru Jasna Škunca

în adevăr

din acest univers ce pulsează
sub freamătul stelelor

îţi spun cel mai obscur mister

moartea îi înghite chiar pe îndrăgostiţi

*

direct în neant

plîngi bunătatea batjocorită
şi visul tău

zadarnice sunt rugăciunile
blestemate, faptele

marea călătorie se afundă
într-un cer electric
în culorile căderii

inima ta deviată
curge – nisip stins

privirile sunt oarbe
buzele au uitat sărutul

de acest sfîrşit care nu se mai sfîrşeşte
desprinde-te

şi cîntă

*

cît e ora?
fiecărei stele, ora ei
fiecare adevărată

şi orologiile aferate
nu au timp
să măsoare veşnicia

pentru tine este mereu 
acum

nici un ac pentru a marca ora
misterului
pentru a imagina un sărut

fereşte-te de eternitate
ea e măsură a morţii

*

rare
frumuseţile lumii

dar privirea petrelului
care şterge vîntul
şi fuge spre fulgerul negru
la orizont

*

petrel îmbătat de viaţă
în noaptea boreală

pentru ce trebuie să moară
zilele de vară

– de-aş fi avut răspunsul
aripa mea
ar fi căzut

*

pescar al adevărului

abandonează-ţi sonda 
şi năvoadele

ceea ce cauţi este în val

toate valurile

*

de pe terasa albită de stropii ceţurilor
un copil – tu înainte de cădere –
priveşte
pe mare reflexele roşii
ale unui soare sleit

şi visează

dacă ziua trebuie să se cufunde în noapte,
atunci norocul ei să se aştearnă
în această topire de aur

eu încuviinţez

Triptic în memoria lui Lucian Blaga

pentru Elene Danielo

Cerul plînge
peste satul tău de lacrimi
iar casa celei dintîi priviri
s-a şters 
din memoria solului

sub streşinile lor ruginite
fiii proscrişi ai zeilor
pîndesc în zadar
izbăvirea
de un timp metalic 

Dormi totuşi dormi
narcisele galbene sunt aici mereu
aşteptînd
la umbra zidului albastru
mîna fragedă a copilelor

şi corola lor de minuni
anunţă
într-un rîs mut
că ochii tăi închişi
continuă să vadă invizibilul

Lancrăm, 6 mai 1998

*

memoria iubirii
face inutil 
orice cuvînt

dar ridică
la ora aleasă
păzitoarea grădinii

pentru ca niciodată
să nu se ofilească

*
nu alungaţi femeia cu craniul tuns

bluza ei albă păstrează mirosul
eterului
din pavilioanele azilelor
dar
cizmele-i de soldat
cîte hîrtoape
au tot îmbrăţişat
ca să vină în oraş

nu alungaţi femeia cu craniul tuns

broboada ei neagră este cea
a văduvelor
veşnice
iar ochii ei de zăpadă cerşesc
doar
cîteva fire de lăcrămioare
pentru a lumina bronzul
poetului

Cluj, 8 mai 1998


