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Citius, altius, fortius!
au reuşit o contraperformanţă greu de egalat : cea mai 
slabă clasare din ultimii 60 de ani în clasamentele pe 
medalii şi pe puncte. Iar pe la posturile de televiziune, 
un domn Morariu, nu ştiu ce băgător de seamă prin 
comitetul olimpic român, încerca, aferat, preţios, jenant 
şi ridicol, să ne arate cît de mîndri trebuie să fim de 
rezultatele obţinute. Numai cine nu vrea nu vede că 
participarea şi rezultatele sportivilor români la 
întrecerile de la Londra sunt imaginea clară a 
incapacităţii, a mediocrităţii, a dezinteresului, a 
haosului în care se zbate sportul românesc şi, o dată cu 
el, întreaga societate postloviluţionară. Catastrofala 
noastră poziţionare, cucerirea a numai două medalii de 
aur, ruşinea că în mai toate disciplinele am rămas de 
căruţă încă din calificări au dovedit încă o dată faptul 
că poporul român nu are mentalitate de învingător. Să 
te pregăteşti (pe banii statului, mai exact, ai 
contribuabililor!) vreme de patru ani, ca să dai numai 
rateuri în momentul decisiv ţine de domeniul 
absurdului. Absurd care domneşte de mai bine de şase 
decenii în eterna şi fascinanta Românie! Iar motivaţii 
de genul „noi suntem mămici!”, „doar atît s-a putut!”, 
„mi s-au muiat picioarele!”, „nu suntem roboţi”, „nu 
m-am concentrat destul!”, „m-a durut spatele!”, „m-a 
copleşit adrenalina!” arată nu doar nevolnicia, ci şi 
indolenţa celor de la care acest popor atît de bătut de 
soartă, de Dumnezeu şi de propriii conducători aştepta 
o rază de lumină, o fărîmă de normalitate. De-acum, o 
olimpiadă întreagă vom aştepta ca la Rio de Janeiro să 
ne facem iarăşi de rîs!

Cruntă dezamăgire pentru noi această ediţie a 
Jocurilor! Ţări cu pretenţii mult mai mici decît 
România au strălucit pe podiumurile londoneze şi şi-
au auzit imnurile naţionale răsunînd mereu în arenele 
întrecerilor. Atletismul românesc, de care altădată se 
temeau toate forţele sportive ale lumii, a fost sublim, 
putem spune, dar a lipsit cu desăvîrşire. Nici un atlet 
român nu s-a calificat în faze finale ale probelor. 
Canotajul, ruşinos; boxul, inexistent! Sporturile de 
echipă, zero! Ruşine, domnilor de la ministerul 
sporturilor, din federaţii, din comitete olimpice şi 
comisii de selecţie! Oficialii noştri se prefac a nu vedea 

şi a nu pricepe declinul unei societăţi pe care o doare-n 
cot de sănătatea tinerei generaţii, de formarea ei, se 
prefac a nu avea nici în clin nici în mînecă cu dezastrul 
unui sistem de învăţămînt care a transformat educaţia 
fizică şi sportul în cenuşăreasa disciplinelor şcolare! 
Chiar mă întreb cîţi din cei care se ocupă astăzi (pe 
bani grei!) de destinele sportului românesc ar şti să 
traducă (atenţie : doar să traducă în limba română, nu 
să pună în practică!) titlul acestui articol, care nu este 
altceva decît deviza sporturilor olimpice, lansată în 
1968, la jocurile din Mexic?!

Ne-am obişnuit de-a lungul vremii (din motive 
adeseori subiective, absurde, groteşti!) să ne privim 
unii vecini cu duşmănie, cu pizmă, cu dezgust (pe ruşi 
şi pe ucraineni, de exemplu) sau de sus pe alţii (pe 
bulgari şi pe sîrbi). De unguri ce să mai spun? Ei sunt 
ţinta tuturor descărcărilor noastre umorale. Ură, 
ranchiună, invidie, dispreţ, furie, toată fierea, tot 
veninul, toate frustrările adunate în decursul unui 
mileniu de „convieţuire paşnică” se revarsă din noi şi 
se descarcă în capul lor. Tot ce se întîmplă rău în 
România de un mileniu încoace e din cauza ungurilor. 
Toate nenorocirile, toate eşecurile, toate suferinţele, 
toate neîmplinirile urmaşilor lui Traian şi Decebal se 
datorează urmaşilor lui Attila! Dar, dacă ne uităm 
puţin în ograda vecinilor, observăm că de foarte multă 
vreme şi repejor-repejor ne-au luat-o înainte în toate 
domeniile. Mă opresc doar la sport şi la Jocurile 
Olimpice, subiectul articolului de faţă, cu un exemplu 
elocvent pentru becisnicia noastră : Ungaria are numai 
93.030 de kilometri pătraţi şi o populaţie de 10.055.000 
de locuitori. Dar la ediţia din acest an a Jocurilor 
Olimpice, Ungaria a obţinut 17 medalii, dintre care 8 
(opt!) de aur, situîndu-se pe locul nouă în clasamentul 
pe naţiuni. Pentru a le deschide ochii şi celor din 
comitetul olimpic român, voi aminti faptul că ţări mult 
mai mici ca suprafaţă şi ca număr de locuitori (între 
acestea citez aleatoriu Cehia, Jamaica, Olanda, Cuba) s-
au prezentat mult mai bine decît noi la Londra, 
situîndu-se înaintea noastră într-un clasament în care 
România ocupă abia locul 26. Halal să ne fie! 
(va urma)

evistă de cultură
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Cînd, cu mai bine de un veac în urmă, în 1896, 
baronul francez Pierre de Fredy de Coubertin a 
reînviat spiritul olimpismului (după 1500 de ani de 
întrerupere a întrecerilor care în antichitatea greacă nu 
cuprindeau doar probe sportive, ci şi concursuri de 
muzică şi de literatură), nu avea cum să bănuiască 
amploarea pe care o va lua în lume instituţia Jocurilor 
Olimpice. De unde să ştie bietul om că în numai cîteva 
decenii toată suflarea planetei avea să se împătimească 
de această formă modernă de a stăpîni mulţimile, 
dîndu-le „panem et circenses”?! Satirele lui Iuvenal îşi 
arată şi acum actualitatea, deoarece, cu adevărat, din 
sport, unii, profitorii, se îmbogăţesc, îşi cîştigă pîinea 
cea de toate zilele, albă şi pufoasă, aromită şi 
proaspătă, iar alţii, cei proşti dar mulţi, se aleg cu gura 
căscată şi cu timpul pierdut. 

 S-a încheiat şi cea de a XXX-a ediţie a Jocurilor 
Olimpice moderne, iar Marea Britanie, ţara 
organizatoare, n-a luat locul întîi în clasamentul pe 
medalii. Avînd în vedere ce se întîmplă în România, 
Londra, capitala europeană care a găzduit şi organizat 
Jocurile, ar trebui să se declare nemulţumită de 
rezultatul lor şi să le mai organizeze o dată. Şi, dacă 
nici la întrecerile reeditate nu-i iese pasienţa şi nu iau 
britanicii locul întîi, să le re-organizeze şi să le tot re-
organizeze pînă vor obţine rezultatul dorit!

S-a încheiat şi cea de a XXX-a ediţie a Jocurilor 
Olimpice moderne, iar românii au mai pierdut un 
prilej de uitare a nenorocirilor zilnice. Vreme de două 
săptămîni, bietul român, săracul, mai trăgea cu ochiul 
la televizor, se bucura de bucuria altor neamuri care se 
îngrămădeau la medalii şi mai uita de cele supărări, 
necazuri, dureri, suferinţe ori neputinţe! Nu, de 
neputinţă nu putea uita, căci aceasta a fost arma 
secretă a sportivilor români de care olimpicii mioritici 
au uzat clipă de clipă în arenele londoneze! 

S-au încheiat Jocurile Olimpice şi sportivii „noştri” 

Acest număr este ilustrat cu lucrări ale pictorului D. D. Ionescu

Curcubeul

Ce schimbătoare e la munte
Lumina; cît ai scăpăra,
Un curcubeu a-ntins o punte
Din casa mea pîn'la a ta.

Şi-un gînd, un gînd nebun îmi vine!
– Aşa-s poeţii uneori –
Să mă avînt pînă la tine
Pe puntea asta de culori.

Cu fruntea de lumini brăzdată
Să urc tăriile cereşti
Şi, cînd nici nu te-aştepţi, deodată
Să-ţi bat cu degetu-n fereşti...

Dar cînd să urc, frumoasa punte
S-a dărîmat, - ş-acuma norii
Au tras perdeaua cătră munte:
Nebuni sunt, Doamne, visătorii!

Dimitrie Anghel
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fragmentarium istoric

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. În ultimele 
decenii, am asistat la o schimbarea drastică a modelelor 
ciclurilor de viaţă. Astfel, devine din ce în ce mai greu să 
identificăm un profil al ciclului de viaţă care reprezintă 
”norma” şi acest fapt provoacă un mare stres membrilor 
familiei, care au la dispoziţie puţine repere pentru schimbările 
şi tranziţiile prin care trebuie să treacă. 

Tranziţiile din cadrul ciclului de viaţă sunt nişte evenimente 
care necesită ajustări, iar problemele fiecărei etape pot fi 
soluţionate printr-o rearanjare a sistemului ce implică o 
schimbare puternică. Dezvoltarea unei perspective asupra 
ciclului de viaţă familială a fost în atenţia şi studiul multor 
autori, care au contribuit la definirea tranziţiilor şi etapizarea 
ciclului de viaţă. De exemplu, Rogers a propus 24 de stadii, 
Duvall a analizat 8 stadii, în timp ce M. McGoldrick şi E. A 
Carter au vorbit de doar 6 stadii.

În loc de a vedea ciclul de viaţă familială începând de la 
naştere şi până la moarte, se consideră că un nou ciclu al vieţii 
familiale începe cu etapa „adulţilor tineri”, ale căror relaţii cu 
familiile de origine vor  influenţa profund cu cine, când, cum şi 
dacă se vor căsători sau cum vor trece în celelalte etape ale 
ciclului de viaţă familială. În acest sens, M. McGoldrick şi E. A 
Carter au menţionat următoarele stadii: lansarea adultului tânăr 
celibatar, formarea familiilor prin căsătorie, familiile cu copii 
mici, familia cu adolescenţi, familiile la mijlocul vieţii – lansarea 
copiilor şi trecerea mai departe, familia în viaţa „târzie” a 
cuplului. Aşadar, ciclul de viaţă familială începe din momentul 
în care partenerii îşi fac curte sau se căsătoresc şi se termină cu 
moartea unuia dintre soţi.

Procesele familiale nu sunt liniare, deşi ele există în 
dimensiunea liniară a timpului, iar din această situaţie nu 
putem scăpa niciodată. Impactul extraordinar al unei generaţii 
asupra acelora care urmează este greu de estimat. Trei sau 
patru generaţii trebuie să se acomodeze la tranziţiile ciclului de 
viaţă în mod simultan. În timp ce o generaţie avansează în 
vârstă, următoarea se luptă cu cuibul gol, cea de-a treia cu 
maturitatea tânără, cu formarea carierei şi a relaţiilor de 
prietenie intime şi amicale sau cu naşterea copiilor. În mod 
natural, există o intersectare a generaţiilor, iar evenimentele de 
la un anumit nivel au efecte asupra relaţiilor de la alte nivele. 
Importanţa impactului evenimentelor din generaţia bunicilor 
nu trebuie ignorată. Experienţe dureroase precum boala sau 
moartea sunt într-un mod foarte dificil integrate şi acceptate de 
familii, astfel încât este probabil ca ele să aibă un impact  pe 
termen lung asupra relaţiilor din următoarea generaţie.

Stresul familial este starea ce rezultă din dezechilibrul real 
sau doar astfel perceput dintre un stressor (de ex., schimbare, 
ameninţare etc.) şi capacitatea familiei de a face faţă şi de a 
funcţiona (resursele ei, abilităţile de coping). Stresul familial 
atinge nivele foarte ridicate în momentele de tranziţie de la o 
fază la alta în procesul de dezvoltare familială, iar simptomele 
apar cu foarte mare probabilitate atunci când se petrece o 
întrerupere sau o perturbare în desfăşurarea ciclului de viaţă al 
familiei. Spre deosebire de alte organizaţii, familiile 
încorporează noi membri numai prin naştere, adopţie sau 
căsătorie şi membrii pot părăsi familia numai prin deces sau 
divorţ. Nici un alt sistem nu este probabil supus unor asemenea 
constrângeri.

Dacă nu se poate găsi nici o cale de a funcţiona în cadrul 
sistemului, presiunea apartenenţei la grupul familial care nu 
permite nici o ieşire poate conduce la tulburări grave. În 
sistemele non-familiale, rolurile şi funcţiile sistemului sunt 
îndeplinite într-o manieră mai mult sau mai puţin stabilă, prin 
înlocuirea celor ce lipsesc din diferite motive sau sistemul în 
sine se dizolvă şi oamenii se mută în altă organizaţie. Chiar 
dacă şi familiile au roluri şi funcţii în relaţia cu exteriorul, 
valoarea majoră a familiilor constă în relaţiile din interiorul lor, 
care sunt de neînlocuit. Dacă un părinte pleacă sau moare, o 
altă persoană poate fi adusă pentru a îndeplini funcţia, dar 
această persoană nu îl poate înlocui niciodată pe părintele 
plecat, cel puţin nu în aspectele personale şi emoţionale.

Familia conţine un întreg sistem emoţional, a cel puţin trei 
sau patru generaţii. Perspectiva tri-generaţională nu trebuie 
confundată cu nostalgia familiei clasice, un timp în care familia 
cu tatăl unic susţinător economic şi mama casnică contituia 
norma, în care domnea respect mutual şi prima satisfacerea 
nevoilor fiecărei generaaţii. Familiile zilelor noastre sunt 
caracterizate de alegerea relaţiilor interpersonale: cu cine să te 
căsătoreşti, unde să trăieşti, câţi copii poţi întreţine, cum să 
gestionezi relaţiile în cadrul familiilor nucleare şi extinse, cum 
să distribui sarcinile nucleare. Pe măsură ce ne mutăm de la o 
familie cu relaţii/legături obligatorii către una cu legături 
voluntare, relaţiile din afara familiei nucleare îşi pierd 
consistenţa normativă şi siguranţa cu care guvernau în trecut. 
De exemplu, relaţiile dintre fraţi în ziua de azi sunt aproape 
complet voluntare. În condiţiile capacităţii crescânde a 
membrilor familiei de a-şi determina propriile destine în 
căsătorie şi muncă, puterea celor mai în vârstă de a 
cere/pretinde pietate filială, este redusă.  În trecut, menţinerea 
relaţiilor familiale era văzută ca responsabilitatea femeii: ea 
avea grijă de copii, ea avea grijă de bărbat, şi ea avea grijă de cei 
în vârstă şi de cei bolnavi. De asemenea, este important să ne 

dăm seama că multe probleme apar atunci când schimbările de 
la nivelul sistemului social nu sunt acompaniate de modificări 
adecvate la nivelul familiei şi, prin urmare, familia eşuează în 
validarea şi sprijinirea acestor schimbări.

În acest context, s-a profilat confuzia în legătură cu alegerea 
apartenenţei şi a responsabilităţii într-o familie. Astăzi, oamenii 
se comportă ca şi când ar putea alege în multe privinţe, când de 
fapt există puţin loc pentru alegere. Copiii, de exemplu, nu au 
nimic de ales atunci când se nasc într-un sistem familial, nici 
părinţii nu au de ales după naşterea copiilor lor în ceea ce 
priveşte realizarea îndatoririlor părinteşti, chiar dacă ei aleg să 
neglijeze aceste responsabilităţi. Nici o relaţie familială, în afară 
de căsătorie, nu este o chestiune de alegere. Chiar şi în cazul 
căsătoriei, libertatea de a te căsători cu cineva este o opţiune 
recentă şi decizia căsătoriei este probabil mult mai puţin liberă 
decât îşi dau seama sau recunosc oamenii. Chiar şi atunci când 
partenerii decid să nu mai continue relaţia maritală, ei rămân 
co-părinţii copiilor lor şi faptul de a fi fost căsătorit este în 
permanenţă prezent prin utilizarea expresiei de tipul „fosta 
soţie”/„fostul soţ”. Legăturile de rudenie care apar în 
ansamblul complex al legăturilor familiale de-a lungul 
generaţiilor nu pot fi modificare.

Aşa cum sugeram şi mai sus, stresul familial creşte în 
preajma punctelor de tranziţie, creând în mod frecvent 
perturbări ale ciclului vieţii familiale şi dând naştere 
simptomelor şi disfuncţionalităţilor. Instalarea simptomelor 
corelează în mod semnificativ cu crizele de dezvoltare ale 
familiei, de intrare sau pierdere a membrilor. Un eveniment 
important al ciclului de viaţă, de exemplu moartea unui bunic, 
atunci când este relaţionat în timp cu un alt eveniment al 
ciclului de viaţă, cum ar fi naşterea unui copil tinde să genereze 
simptome în momentul unei tranziţii viitoare. Există din ce în 
ce mai multe dovezi care arată că evenimentele din ciclul de 
viaţă au  un impact prelungit asupra dezvoltării familiei de-a 
lungul unei mari perioade de timp. Cercetătorii au identificat 
numeroase legături între dificultăţile familiale timpurii şi 
dezvoltarea simptomatică de mai târziu.

Curentul anxietăţii într-o familie circulă atât „vertical”, cât 
şi „orizontal”, arătau  Carter şi McGoldrick. Curentul vertical al 
sistemului include modele de relaţionare şi funcţionare care se 
transmit de sus în jos, de-a lungul generaţiilor familiale, în 
principal prin mecanismul triunghiurilor emoţionale. El include 
toate atitudinile, tabuurile, aşteptările, etichetările familiei şi alte 
aspecte cu care suntem crescuţi şi educaţi de mici. 

Curentul orizontal al sistemului include anxietăţile produse 
de stresul ce acţionează asupra familiei de-a lungul timpului, în 
timp ce familia are de-a face cu schimbările şi tranziţiile din 
ciclul vieţii de familie. Acesta include atât stresul de dezvoltare, 
care este previzibil, cât şi evenimentele imprevizibile, care ar 
putea perturba procesele ciclului de viaţă (de ex., moartea 
timpurie, naşterea unui copil cu dizabilităţi, apariţia unei boli 
cronice, divorţul etc.). Dacă această axă conţine un nivel ridicat 
al stresului, atunci acesta va fi suficient ca familia să devină 
disfuncţională. Divorţul, un fenomen cu o rată crescută în 
familiile moderne, este o  dislocare în cadrul ciclului tradiţional 
al vieţii de familie, care produce un profund dezechilibru, 
asociat de-a lungul întregului ciclu de viaţă familială cu 
schimbări, câştiguri şi pierderi în „dreptul” de apartenenţă al 
familiei. Familiile în care apare divorţul vor trebui să 
conceptualizeze nevoia de a trece prin una sau două faze 
adiţionale ale ciclului vieţii de familie astfel încât partenerii şi 
familia să se restabilească şi să poată înainta pe axa dezvoltării 
la un nivel mai complex. 

Anxietatea cauzată de stresul de pe axa verticală şi cea 
orizontală în punctele în care acestea se întâlnesc este 
determinantă în înţelegerea manierei în care familia se va 
descurca şi va trece prin tranziţiile vieţii. Sunt semnificative nu 
numai dimensiunile stresului vieţii prezente, ci şi legăturile cu 
temele familiale, triunghiurile şi etichetările care s-au transmis 
familiei de către înaintaşi de-a lungul timpului.

Chiar dacă schimbarea normativă este într-o anumită 
măsură stresantă, se observă că atunci când stresul orizontal, de 
dezvoltare, îl intersectează pe cel vertical, transgeneraţional, în 
sistem se dezvoltă o anumită creştere a nivelului anxietăţii. De 
exemplu, dacă părinţii cuiva au fost pur şi simplu încântaţi să 
fie părinţi şi şi-au făcut datoria fără să trăiască un nivel ridicat 
al anxietăţii asociat parentalităţii, atunci naşterea primului copil 
va produce doar un stres normal, caracteristic unui sistem care 
îşi extinde graniţele. Dacă, pe de altă parte, parentalitatea a fost 
problematică într-o anumită privinţă în familia de origine a 
unuia sau ambilor parteneri, iar aceştia nu au trecut peste 
această problemă cu înţelegere, tranziţia la a fi părinţi sau la un 
orice alt stadiu poate produce o anxietate crescută pentru 
cuplul  respectiv. Cu cât această anxietate este mai mare în 
oricare dintre punctele de tranziţie, cu atât mai dificilă sau 
disfuncţională va deveni relaţia maritală.

În afara stresului moştenit de la generaţiile trecute sau cel 
pe care-l experimentează familiile atunci când trec prin ciclul 
lor de viaţă, există şi stresul produs de mediul de viaţă. 
Contextele sociale, economice şi politice nu pot fi ignorate şi 
nici impactul acestora asupra familiilor care se mişcă prin 
diferite faze ale ciclului de viaţă. Din acest punct de vedere, 
există discrepanţe imense între situaţiile sociale şi economice ale 
familiilor din diferite zone geografice sau ale gobului.

Factorii culturali  joacă un rol major în felul în care familiile 
parcurg ciclul de viaţă. Comunităţile culturale influenţează 
foarte mult în felul în care se segmentează fazele ciclului de 
viaţă şi în felul în care familiile definesc sarcinile fiecărei etape. 
De exemplu, s-a dovedit că la câteva generaţii după imigrare 
modelele ciclului de viaţă se schimbă şi diferă semnificativ de 
cele ale comunităţii de origine. Rata accelerată a schimbărilor în 
ziua de astăzi creează o presiune asupra familiilor, indiferent 
dacă aceste schimbări sunt spre bine sau spre rău.

Etapele ciclului de viaţă nu pot fi considerate accidente 
arbitrare, deşi noţiunea „copilărie” a fost descrisă ca fiind 
invenţia societăţii vestice a secolului XVIII, iar „adolescenţa” a 
fost descrisă ca invenţia secolului XX. Aceste noţiuni sunt 

Cătălin TURLIUC

Reconstrucţia statutului 
femeii. 
Ciclul vieţii şi provocările 
stresului familial

relaţionate cu contextele culturale, economice  şi politice ale 
acestor perioade. Noţiunea „maturităţii tinere”, ca faza 
independentă a ciclului de viaţă, ar putea fi interpretată drept 
invenţia secolului XX, la fel ca şi independenţa femeilor. Fazele 
„cuibului gol” şi ale „generaţiei în vârstă” sunt înţelese ca 
dezvoltări ale acestui secol în primul rând, fiind determinate de 
micşorarea numărului de copii şi de o durată a vieţii mai 
extinsă. Luând în considerare ratele crescute ale divorţurilor şi 
recăsătoriilor, secolul XXI ar putea deveni semnificativ pentru 
dezvoltarea termenului de „căsătorii seriale” – ca parte 
integrantă a procesului ciclului de viaţă.

Familiilor, de regulă,  le lipseşte perspectiva temporală 
atunci când au probleme. Ele au tendinţa de a exagera 
momentul prezent, fiind copleşite de sentimentele lor imediate 
sau devin fixate pe un moment din viitor la care visează sau 
care îi sperie. Oamenii nu-şi mai dau seama sau pierd din 
vedere faptul că viaţa înseamnă mişcare continuă din trecut 
spre viitor, printr-o transformare continuă a relaţiilor familiale. 
Atunci când acest lucru se întâmplă, terapeutul de familie caută 
să restaureze tocmai sensul vieţii, ca proces şi mişcare pe axa 
temporală.
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schimb madonele renascentiste sunt nu numai femei 
strălucind de frumuseţe fizică, reprezentând 
personaje reale, dese ori iubitele artistului, dar 
acelaşi model poate figura totodată şi dragostea 
sacră şi dragostea profană, cum se întâmplă în 
celebrul tablou cu acelaşi nume al lui Tiţian; 
Madona din tabloul de o mare elevaţie spirituală a 
aceluiaşi pictor,  Înălţarea Fecioarei, reprezintă acelaşi 
model din Sărbătoarea lui Venus.

În câteva cuvinte, ortodoxismul la români :
- este religia iubirii,  iubire înţeleasă ca 

instrument de cunoaştere şi unificare afectivă cu 
creaţia, pentru că "lumea este operă a iubirii lui 
Dumnezeu destinată îndumnezeirii", afirmă Dumitru 
Stăniloaie; oamenii nu se pot mântui, spiritualiza 
decât împreună ; iubirea este instrument al realizării 
de sine prin realizarea în celălalt - în aproapele tău şi 
prin întregirea în Dumnezeu; a fi eu al unui tu, nu 
este refrenul unei foarte umblate filozofii actuale ?

- este religia duioşiei, sentiment particular 
românesc, - ca şi "dor", "jale", - ne defineşte  - şi, din 
acest motiv, este cu neputinţă de transpus în altă 
limbă; Eminescu a intuit perfect acest lucru, 
cuvintele "duioşie", "înduioşare" constituind 
leitmotive în lirica sa ;

- este religia iertării ; pentru că iertând devii mai 
puternic sufleteşte, te face să vieţuieşti în 
Dumnezeu, adică în promovarea Creaţiei şi ducerea 
ei mai departe, în eroismul inimii şi al spiritului. 
Nae Ionescu afirmă : "Căci tocmai aceasta este sublim 
în    religia   noastră:  desrădăcinarea    subiectivismului    
şi     a sentimentalismului obicinuit să centreze toate 
întâmplările asupra noastră înşine - şi punerea noastră 
absolută în slujba unei realităţi transcendente".

Cât de organic a pătruns spiritul creştin în viaţa 
de fiecare zi a poporului nostru se poate constata şi 
din  faptul că la noi, "creştin" nu însemnează numai 
om bun, om de omenie, ci se confundă cu a merita 
demnitatea de om; "creştinul ăsta al meu" sau 
"creştina asta a mea" sunt expresii curente în 
familiile de la satele având credinţa încă 
nepervertită. În poezia Doină, Eminescu utilizează 
sinonimul "creştin" pentru Român : "Numai umbra 
spinului / La uşa creştinului".  Într-o legendă populară 
unele păsări merg în iad pentru că nu s-au creştinat.

*
Rezumând, raportul om-divinitate se prezintă 

astfel. Componenta divină din om a fost recunoscută 
de întotdeauna, începând cu gândirea egipteană, 
filozofia brahmanică, religia lui Zarathustra, precum 
şi filozofia greacă. În măsura în care ne dedicăm la 
ceea ce este dumnezeiesc, devenim dumnezeieşti, 
afirma Socrate. Sufletul este originar din Fiinţa 
Divină afirma Platon, iar pentru Aristotel, a fi om 
înseamnă să acţionăm în conformitate cu divinitatea 
din noi. La rândul lor, stoicii considerau că 
practicând înţelepciunea, ne identificăm cu 
Dumnezeu. Căci a fi este divin. Aşa cum am arătat, 
apostolii şi ortodoxia afirmă aceeaşi idee 
fundamentală şi decisivă pentru a înţelege 
identitatea om-divinitate.

Acum când minţi infirme se opintesc să scoată 
omul din orice definiţie, este timpul redefinirii sale. 
Iar a redefini omul însemnează a-i restitui conştiinţa 
dumnezeirii sale. Fără conştiinţa divinităţii din noi 
suntem purtaţi dintr-un val în alt val până ce 
ultimul val ne pierde în abis. Pentru că nu am 
participa la întreg, la Esenţă. Am fost un accident, o 
eroare. 

Suntem oameni în măsura în care ne recunoaştem 
părtaşi la dumnezeire. Nu fiindcă vrea să devină 
Dumnezeu păcătuieşte omul, ci pentru că nu 
năzuieşte să devină Dumnezeu. Să devină el însuşi. 
Fiinţăm în măsura în care participăm la Creaţie. La 
lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata 
libertate a omului.
Religie şi religiozitate

Există două noţiuni care, cel puţin parţial, au 
nuanţă axiologică diferită, şi anume - religie şi 
religiozitate. Religia este un ansamblu de dogme şi 
practici ritualice cerând supunere faţă de un sistem 
teologic mai mult sau mai puţin tolerant sau 
intolerant. În schimb, religiozitatea este sinonimă cu 
sacrul. Conştiinţa sacrului însemnează a sfinţi totul, 

care evită gestualităţile, excesele de orice fel – 
comunicarea nemijlocită  între credincios şi 
Dumnezeu ; acela al apropierii întru reala iubire 
creştină, şi anume,  al milei creştine, -  milă care 
pentru român, nu însemnează însă a te îndura de 
cineva în sensul de a-l umili, a-l face dependent de 
tine, ci are înţelesul de participare duioasă, fraternă  
la suferinţa, la nefericirea celuilalt. Astfel,  la 
Români mila are un sens mai înalt: ea însemnează 
omenia dublată de  duioşie, ultima fiind cea mai pură 
vibraţie a sufletului românesc ; precum ştim, este 
vorba de două cuvinte româneşti unicat, 
intraductibile.

Firea Românului este înclinată spre introverţie, 
spre reculegere. Iar interiorizarea este cuminte, 
adâncă - se respectă pe sine, fiindu-i străine atât 
patetismul teatral cât şi misticismul zbuciumat, 
neliniştea dramatizată, autoflagerările. "Mistica 
românească nu cotropeşte lumina minţii şi  
responsabilitatea conştiinţei", afirmă părintele 
Dumitru Stăniloaie. Este un misticism "cu privirea 
trează, dar sfielnică în faţa misterului". O aură de 
mister blajin, mângâietor, alinător, iradiază din 
cuvintele noastre religioase, precum: duh, taină, 
"har" (în loc de "graţie", aplicabilă şi lumesc, - graţia 
unei fete), "mântuire" (şi nu "salvare"), "veşnicie" 
(având mai multă rezonanţă divină şi de taină decât 
"eternitate"); părintele Stăniloaie scrie : "Cuvântul 
latin, dar vechi românesc, <Fecioara> are un înţeles cu 
mult mai învăluit de vrajă înalt sufletească decât 
termenul catolic, comun celorlalte popoare latine, de 
<Virgină>, termen care are un înţeles cu preciziuni 
fiziologice, fiind aproape jignitor pentru simţirea noastră 
religioasă".

Comuniunea nemijlocită a românului cu 
Dumnezeu, cu sfinţii şi îngerii cerului se vădeşte 
foarte grăitor în plasarea exterioară a frescelor de la 
mănăstirile bucovinene, gest sacru specific autohton 
prin care sfera eternă coboară în viaţa de fiecare zi şi 
o binecuvântează. Discreţia sentimentului nostru 
religios apare şi în faptul ca la noi bisericile sunt în 
general mici (simbol "biserica dintr-un lemn"), iar 
pentru puritatea şi altitudinea religiozităţii noastre  
dau mărturie şi caracterul ascetic al sfinţilor uscaţi, 
costelivi din vechea pictură bisericească şi 
frumuseţea incomparabilă a naivei iconografii pe 
sticlă. (Un distins profesor de istorie,  Ioan Teştiban, 
vorbea de “Madonele durdulii” ale picturii italiene 
din Renaştere).

La români icoana are un puternic rol de 
transfigurare. De altfel trebuie subliniat că în 
ortodoxism, inclusiv la noi, una din cele mai 
importante sărbători creştine este cea a "Schimbării 
la Faţă", mai puţin importantă în alte culte. Căci 
transfigurarea constituie tema marilor noastre 
creaţii: Mioriţa, Meşterul Manole, Luceafărul, Florile lui 
Luchian. De asemenea, românul preferă Învierea, iar 
răstignirea nu o interpretează ca pe un spectacol 
expresionist de groază, tip Grünewald, cu convulsii, 
"vaiet şi sânge", ci delicateţea noastră de simţire 
tratează icoana crucificării în smerită reculegere, 
departe de tragicul teatralizat: "maximă sfâşiere şi 
statică transfigurare", afirmă Dumitru Stăniloaie.

Religia autentică a unui popor este cea trăită, şi 
nu cea impusă. Prin excelenţă ortodoxismul este 
trăire  şi nu grefă servită de un dogmatism 
nevibrant, de o îndoctrinare rece. Este o problemă 
de inimă şi suflet, şi nu rezultatul inducţiei unei 
impresionări exterioare printr-o retorică verbală şi 
prin opulenţe strălucitoare care orbesc. Iisus a fost 
umil şi sărac şi sobru, şi a fost demăsurat de mare în 
sacrificiu, în iertare, în apropierea de om : aşa l-au 
văzut românii. Dacă simbolul adorării în eclezia 
romană este Extazul sfintei Tereza, opera sculpturală 
a lui Bernini (a şi indus interpretări erotice), cel al 
pietăţii româneşti este Rugăciunea lui Brâncuşi : arcul 
trupului sfintei Tereza este deschis în afară (la fel ca 
şi Rugăciunea lui Auguste Rodin), mărturisind 
exteriorizarea, pe când arcul trupului fetei din 
creaţia lui Brâncuşi are curbura orientată lăuntric.

Că ortodoxismul are o mai profundă şi mai pură 
viziune despre sacralitate decât Apusul, rezultă şi 
din iconografie. Efigiile impersonale, ascetice, arse 
de febra mistică ale sfinţilor răsăriteni figurează nu 
un anumit personaj real, ci ideea de sfinţenie ; în 

Aspecte esenţiale ale ortodoxiei    
Imaginea lui Dumnezeu în om are o mare 

importanţă în ortodoxie. Omul este o "teologie vie". 
Fiind icoana divinităţii, omul poate să-l afle pe 
Dumnezeu privind în propria sa inimă : "Împărăţia 
lui Dumnezeu se află în voi"  (Luca, XVII, 21). Cel ce se 
cunoaşte pe sine însuşi, cunoaşte pe Dumnezeu, afirmă 
Sfântul Anton din Egipt. Identificarea om-divinitate 
merge până la afirmaţia lui Ioan: "Am spus: sunteţi 
dumnezei" (X,24) ; iar Evagru: "După Dumnezeu 
trebuie să considerăm pe fiecare om ca Dumnezeu 
însuşi".

Astfel, participarea la natura divină poate fi 
definită prin termenul de "zeificare" - theosis - în 
limba greacă. Vasile cel Mare prezintă omul ca pe o 
creatură care a primit porunca să devină un zeu.  "În 
împărăţia mea, spune Hristos, eu voi fi Dumnezeu şi voi 
veţi fi dumnezei cu mine" (Canonul Utreniilor, Joia 
Sfântă, oda 4, tropar 3). Ideea participării noastre la 
dumnezeire apare de asemenea în epistolele lui 
Pavel şi Petru: "Dacă vorbeşte cineva, să vorbească aşa 
cum ar fi cuvintele lui Dumnezeu” (Petru, I,4,11). 
Unirea are loc cu energiile divine, şi de aici 
posibilitatea omului de a crea artele.

Astfel, scop al vieţii creştineşti, îndumnezeirea 
nu este rezervată numai unor iniţiaţi ca în misteriile 
antice, ci este o şansă a tuturor oamenilor (Serafim 
din Sarov). Pentru biserica ortodoxă, acesta este 
scopul normal al fiecărui credincios. Iar baza 
zeificării omului este iubirea : iubirea de Dumnezeu 
şi iubirea aproapelui - deschiderea simpatetică spre 
imanent şi transcendent, spre vremelnicie şi spre 
eternitate; spre curăţia cerească şi spre făptura 
supusă erorii. În felul acesta,  omul capătă demnitate 
supremă: - demnitatea divină - care trebuie însă 
dobândită prin fapte, în caracterul sacru al actelor sale 
realizând binele, frumosul, dreptatea.

Credinţa ortodoxă la români
Ortodoxismul (= "credinţa cea dreaptă") a aflat la 

români un teren favorabil pentru a fi adoptat 
datorită, pe de o parte, concepţiei zamolxice despre 
divinitate şi nemurire, iar pe de altă parte, datorită 
unor trăsături psihologice care ne sunt specifice. 

În acord cu viziunea ortodoxiei, românul nu 
înţelege că Dumnezeu se află dincolo  în sens 
dogmatic. Dimpotrivă, "Tu eşti pretutindeni prezent şi 
tu umpli totul",  se spune deseori în rugăciunile 
ortodoxe. Dumnezeu rămâne mai sus şi mai în afară 
de noi atât timp cât nu cultivăm binele. Dar dacă 
trăim în puritate, întru spirit, Dumnezeu este cu noi, 
este în noi, devenim "după chipul şi asemănarea sa". În 
acest sens gândeşte şi Eminescu într-o scrisoare către 
Veronica Micle : "Dumnezeu nu e în cer şi nu-i pe 
pământ : Dumnezeu este în inima noastră". N. Crainic a 
aflat o fericită formulare a relaţiei om-Dumnezeu 
din credinţa creştină a românului: "Înomenirea lui 
Dumnezeu şi îndumnezeirea omului."

Fondul nostru religios traco-getic, zamolxic, era 
cel al unui zeu imanent, un om care, trecând printr-o 
moarte iniţiatică, se transformă într-o divinitate. 
Iisus avea de asemenea dublă natură : divină şi 
umană. A suferit ca om şi a înviat ca Dumnezeu. 
Îndoita fire a lui Hristos, întâlnindu-se cu mitul 
zamolxic, a constituit unul din factorii care au favorizat 
implantarea creştinismului în spiritualitatea românească. 

Pe de altă parte, Dumnezeul creştin, fiind al 
tuturor oamenilor, a toată făptura fără deosebire, şi 
nu un zeu al unui singur popor, precum Iahve 
iudaic, satisfăcea sentimentul cel mai profund şi 
specific românesc, omenia,  deschiderea inimii către 
toţi semenii,  creaturi ale lui Dumnezeu. 

Hotărâtor pentru implantarea ortodoxiei la noi l-
a constituit şi faptul că, - aşa cum s-a recunoscut de 
întotdeauna, iar astăzi constituie una din motivaţiile 
trecerii la ortodoxism a unor grupuri din diverse 
ţări, între care Belgia, Anglia, - dintre confesiuni, 
ortodoxismul a păstrat cel mai nealterat spiritul 
primei epoci a creştinismului: acela al evlaviei 
profunde, al smereniei, al simplităţii unei pietăţi 
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Nu se poate trăi fără a avea ceva sfânt : acesta este 
adevărul cel mai elementar, cel mai incontestabil şi 
care  trebuie să devină cel mai activ, energizând 
fiece sentiment, fiece gând, fiece act al nostru. 
Românul a avut din rădăcini sentimentul sacralităţii 
vieţii, încât a înţeles că, aşa cum se spune într-un 
cântec popular , "Cine n-are nimic sfânt / N-aibe loc pe-
acest pământ". Iar sentimentul sacralităţii este cel care 
deschide cel mai larg calea către religiozitate, către 
Dumnezeul din noi. Fără a trăi întru sacralitate omul 
rămâne un apatrid : expatriat de oriunde. 

Deasupra oamenilor, deasupra zeilor, deasupra 
oricărei lumi potenţiale se află un principiu 
axiologic suprem -  sacrul. Acest fapt este dovedit 
prin aceea că zei mulţi - nedrepţi şi vicioşi - au tot 
murit, pentru că sacrul este neiertător.  Repetăm 
sacrul nu este unul şi acelaş lucru cu religia, ci cu 
religiosul. Nu se poate suprapune sacrul cu religia 
în sensul practicării obligatorii a unui ansamblu de 
gesturi ritualice, practică variind de la un fanatism 
intolerant şi agresiv până la un act formal efectuat în 
gândul că ar putea induce în eroare divinitatea 
privind sinceritatea devoţiunii. Sacrul trebuie înţeles 
ca supremă idealitate şi supremul comandament 
valoric. Supremaţia sacrului ca valoare spirituală 
formează centrul concepţiei axiologice a lui 
Hölderlin şi Eminescu, închinători ai religiosului, şi 
anume, ai religiei poeziei. De altfel, Hölderlin afirma 
că într-o zi toate religiile vor dispărea şi va rămâne 

numai religia poeziei.
 Suferim, ne confruntăm zi de zi 

cu răul, iar finalmente vom părăsi 
lumina fără a şti unde plecăm sau 
dacă mai plecăm undeva. Care 
poate fi atitudinea omului ? Să 
blesteme Creatorul pentru a fi zidit 
a lume a chinului şi pieirii în care 
este azvârlit fără a fi fost întrebat ? 
Să nefericească pe cei care se nasc, şi 
să fericească pe cei care nu s-au 
născut sau au murit în ziua naşterii 
lor ?

Nu este mai etic să gândim că 
fiinţarea este un act cosmic dificil, - nu 
izbuteşte să se perfecteze până să 
capete perenitate. Efortul ei creator 
este dureros, iar efectul efemer: se 
dezvoltă, atinge un pisc şi apoi se 
destramă, dispare. Natura nu a 
reuşit un model de fiinţare mai 
trainic   pentru că, lupta cu neantul, 
care ameninţă tot timpul atât 
întemeierea, cât şi asigurarea 
durabilităţii existenţei, constituie o 
dificultate originară care nu a putut fi 
depăşită decât prin crearea unei 
ontologii încă aproximativă. Leibniz 
afirma: “În loc de neant, Dumnezeu a 
ales imperfecţiunea”. Drept urmare, 
ne revine nouă, oamenilor 
responsabilitatea faustică de a  
perfecta ceea ce natura nu a reuşit 
decât incomplect.  Morala noastră 
constă în a ajuta viaţa să atingă 
plenitudinea ontologică. „Să 
păstorim Fiinţa”, cerea Martin 
Heidegger.

 A înfăptui, se spune în limba 
greacă poiein. De aici,  poezia, care 
însemnează, pe de o parte, creaţia 
din diversele arte, iar pe de altă 
parte, trăirea poetică a vieţii. Poezia 
este cea capabilă să realizeze  
transmutarea lumii, a vieţii, a 
omului într-o idealitate spirituală 
mai durabilă decât durata umană. 
Pentru că, afirmă Hölderlin, “Numai 
poetic merită să trăiască omul pe 
pământ”. Astfel, pentru poetul 
german,  ca şi pentru Eminescu, 
fapta poetică a constituit nu doar o 
gratuitate estetică, ci o etică, având 
finalitate şi responsabilitate onto-
axiologică universală. 

*
Lumea este ceea ce ar fi fost de nu s-ar fi lasata robita de ispita perversa a 

razboiului si a nimicirii. Oamenii ar fi stiut sa atinga luna prin sentimentul 
abandonului in marile ascunse ale pacii ca forma suprema de iubire, sau poate 
ar fi descoperit mult dorita insula a Dumnezeului eliberator, indifferent de 
ipostazele sale.

*
Ce este Dumnezu? Iata o intrebare care a macinat omul de cand lumea si 

pamantul? Sa fie El un concept, o abstractie pernicioasa sau un imaginar care ne 
transforma in minti plutitoare? Orice ar fi, pariul pascalian cu privire la 
Dumnzeu este singurul principiu calauzitor al celui care doreste sa descopere 
fascinatia iubirii christice oarbe ce nu are nevoie de intrebari de vreme ce 
sufletul detine deja cheia sensului unei vieti traite.

*
Cat de ideal ar fi sa traim intr-o Europa unita, dar nu intr-una a 

dezmembrarii anatomiei corpusului identitar si al dezumanizarii perpetue, ci 
intr-o Europa a poeticii si a valurilor spumoase ale bucuriilor artei eliberatoare. 
De ne-am intoarce fiecare la originile profunde ale culturii planetare, cred ca 
abia atunci am descoperi sensul pacii. De-am sti sa traim viata ca pe o poezie, 
poate ne-am intalni cu acel Gardian Eliberator ce ne-ar ajuta sa evadam din 
aceasta inchiosare a fricii ai carei prizonieri parca uneori ne place sa fim.

*
Daca traim intr-o lume a nu-stiu-ce-ului si a mai-nimicului, sau intr-una 

dominata de un arid dictator Sau Sau, poate ar trebui sa aruncam direct in 
bratele ironiei si sa renuntam la pretentia ca omul detine ratiunea suprema in 
Univers, sau cel putin in aceasta minuscule particula a lui Dumnezeu.

*
Pentru cei ce stiu sa pluteasca pe valurile vietii, iubirea nu este doar o magie, 

ci si o simfonie ce aduce oda bucuriei de a fi oameni si de a ne fi nascut. Fiecare 
constiinta este un  unicat in Universul infinit ce nu a mai existat si nici nu va mai 
exista in toata istoria Creatiei pentru ca fiecare dintre noi detine proprietatea ca 
ceva sa fie de fiecare data al lui. 

*
Omul contemporan este un om dizolvat pentru ca, uitand sensul magic al 

metarealitatii, a ajuns in cautarea unei euforii pierdute.
*

Ce este Paradisul? In niciun caz un loc interzis, ci un leagan al intuitiilor 
divine, caci Acela care vrea sa-L cunoasca pe Dumnezeu, nu-L vede, ci-L 
intuieste.

*
Dintre toate sentimentele umane, singurul care ne pune in miscare este de 

fapt sentimentul turistic al existentei, intrucat pasageri suntem in fiecare 
moment al vietii noastre o data ce curiozitatea sau pretentia de cunoastere ne 
acapareaza Fiinta.

*
Conceptul nu este doar o litera moarta si rigida, el precede realitatea, caci 

daca la inceput a fost Cuvantul, dupa care a luat nastere Lumea, atunci el detine 
o Taina la care noi avem acces doar cu sufletul, in niciun caz cu mintea.
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religiozitatea românului, - genuină, luminoasă, 
înţeleaptă, - poate constitui un refugiu al credinţei 
creştine, ori cel puţin al fiorului sacrului. 

Sacrul, fundament esenţial al moralei  
Morala se stabileşte în raportul dintre tine şi 

ceilalţi. În cadrul acestui raport, nu poate exista o 
morală care să reziste decât în conştiinţa unei 
responsabilităţi pe care o resimţi ca absolută. 
Responsabilitate faţă de ce ? Faţă de o valoare ea 
însăşi absolută. Iar suprema valoare este constituită 
de faptul că existăm. A fi este un miracol. Astfel, 
morala este responsabilitatea faţă de Existenţă, faţă de 
faptul de a fi.  Nu însă numai faţă de viaţa  ta, pentru 
că egocentrismul însemnează ignorare sau chiar 
negare a celorlalţi, a întregii Naturi. Morala este 
răspunderea faţă de totalitatea Creaţiei. Iar 
afirmarea, vieţii unanime trebuie făcută prin 
creativitatea faptei. În afară de scurtele epoci de 
sminteală care tulbură vremelnic istoria, omul a 
râvnit de întotdeauna către nişte modele superioare 
de vieţuire, modele care rămân intacte în 
străfundurile noastre şi care răbufnesc sfâşiind 
ceţurile ce se abat din când în când asupra lor. 
Aceste idealităţi, tensiunea de a le atinge sunt 
singurele care dau justificare şi demnitate omului, 
vieţii. Or, suprema axiologie, invarianta idealităţii 
etice este sacrul.

a vieţui, adică a simţi, a gândi şi înfăptui în înaltă 
spiritualitate, în răspundere faţă de veşnicie şi sub 
semnul absolutului. Religiozitatea curată, firească, 
neostentativă este organică poporului român. 
Mircea Eliade surprinde admirabil religiozitatea 
discretă, dar de adâncă intimizare a ţăranului 
nostru: "Când ţăranul vă va vorbi de Maica Domnului, 
ea nu va fi nici Madona Îndurerată din Apus, nici 
Madona Tânguitoare a Ruşilor; va fi o mamă din zile 
bune, cu marile ei dureri tăinuite, cu marea ei dragoste 
nemărturisită, cu marea mândrie pentru Fecior. Durerea 
Maicii Domnului este durerea oricărei ţărănci pentru fiul 
ei mort. Şi Sfinţii - oare n-au coborât ei de atâtea ori  pe 
aceste tărâmuri româneşti ? Ştiu ceva Românii despre 
Războiul Sfânt, despre setea Apusenilor de a stăpâni Ţara 
Sfântă ? Nu. Ei ştiu că România  este o ţară creştinească, 
pe care au vizitat-o atâţia trimişi ai cerului - şi că ea 
trebuie apărată de celelalte lifte păgâne".

Este locul să relevăm faptul că în viziunea 
autohtoniei noastre necesitatea sacrului apare ca o 
stare de fiecare zi. În viziunea folclorică firea întreagă, 
solidarizată armonios, este sfântă : sfânt este soarele, 
sfinte stelele şi pământul,  sfinte sunt apele, focul, 
vântul, sfinte sunt pâinea, lemnul, făpturile pure 
precum albina, oaia  etc. Pentru că toate fiinţele, 
lucrurile, elementele participă la aceeaşi dreaptă 
orânduire instituită şi vegheată de dumnezeire.

Sacrul în înţelesul poporului român însemnează 
semnificarea prin iubire şi pietate a ceea ce 
este pur. Toţi aceşti trei termeni converg 
conducând la sacru. Românul iubeşte şi se 
apropie cu evlavie de ceea ce consideră 
preacurat. Fecioara Maria este Maica 
Preacurată ; dimpotrivă, Diavolul este 
Necuratul.

Pentru român sacrul nu este mysterium 
tremendum, spaima, cutremurul în faţa 
ascunsului înfricoşător care  striveşte. Este 
mai curând mysterium fascinans, mysterium 
mirabile. Este uimire, este iubire, este 
apropiere, interiorizare care dă nobleţe şi 
înălţare sufletească. Nu inaccesibilul 
adoră românul, ci sacrul în comuniune cu 
omul în schimb sufletesc cu dublu curent. 
Dumnezeul lui este Deus bonum şi nu Deus 
irae (Dumnezeul cel bun şi nu mereu 
încruntatul Dumneze al mâniei, pornit 
spre pedepsire). Românul nu este înclinat 
către o religie cu rigori inflexibile, cu 
dogme totalitare, ci către religiozitate, 
adică respectul pios al vieţii ce i s-a dat şi 
respectul mai pios încă faţă de firea pe 
care a considerat-o de întotdeauna 
prietenă şi sfântă.

Departe de a fi chinuitor, tragic, 
sentimentul religios, sentimentul sacrului 
este la noi o înaltă împăcare senină cu 
Firea, cu sufletul său, îmbinate indisolubil 
cu o mirare elevată, fără rupturi lăuntrice, 
fără hiperpirexii mistice. Dumnezeu este 
aici pe pământ în toată făptura. El umblă 
printre oameni şi  împarte dreptate. Este 
cu noi nu numai la sărbători, în biserică, ci 
în fiecare zi. Aşa are loc o stare sublimă de 
fiecare ceas. Aceasta este şi explicaţia 
plasării exterioare a frescelor mănăstirilor 
din Bucovina. Se realizează în acest mod 
comuniunea dintre imanent şi 
transcendent, dintre lumea terestră şi 
sfera divină. Dumnezeu, cu sfinţii şi cetele 
de îngeri - coborâţi aici printre noi ; 
sufletul omului si sufletul priveliştilor se 
află în familiaritate cu lumea veşniciei. 

Lipsa de înfricoşare religioasă, 
conştiinţa unui Dumnezeu blajin  - "bunul 
Dumnezeu" - porneşte şi se reflectă 
totodată în bunătatea, omenia, toleranţa, 
ospitalitatea românului. Şi ospitalitatea 
începe cu Dumnezeu şi sfinţii lui. 

Într-un cuvânt, noi am adaptat 
creştinismul structurii noastre spirituale, 
astfel că, în această epocă buimăcită de 
băţoase seisme şi eseisme ateiste şi 
antiteiste  la scară euroocidentală, 

eseu
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privitor ca la teatru

În România, în ultimul 
timp, a intrat în limbajul 
curent şi în cel de specialitate 
expresia teatru de animaţie, 
expresie care a înlocuit, 
atoatecuprinzătoare, atât 
consumatele teatru de păpuşi 
sau teatru de marionete, cât şi 
formele diverse, 
experimentale sau pur 
comerciale ivite pe parcursul 
a câtorva zeci de ani în zona 
aceasta. Unele voci au părut 
mai revoltate, altele au şoptit 
cumva blazate că vechile 
formule au fost detronate de 
cele noi, aceastea fiind, din 

punctul unora de vedere, serbede sau ineficiente. Probabil 
că puţini se întreabă cum se face teatrul de animaţie în ţara 
noastră pentru că în majoritatea cazurilor, oamenii preferă 
să facă teatru, decât să discute pe marginea acestui subiect. 
Dar a face fără a te uita împrejur sau fără să comunici cu 
spectatorul tău, că e avizat sau nu, e o opţiune greşită. În 
acelaşi timp, ar trebui spus – căci nu e motiv de ascunziş – 
că nici critica dedicată scenei de animaţie nu prea există, 
de unde şi concluzia că nu se poate constitui o iniţiativă de 
forţă prin care să se discute starea teatrului de animaţie şi 
statutul regizorului sau al actorului păpuşar.

Iată însă că, acum câteva săptămâni, mi-a răsărit pe 
masă o carte semnată de Ciprian Huţanu, intitulată Teatrul 
de animaţie – Tradiţie. Modernitate. Kitsch, publicată la 
Editura Artes din Iaşi în 2012. Ţin să spun, de la început, 
că salut această apariţie dat fiind că mi-a răspândit 
temerile în privinţa existenţei unui glas ferm care să 
expună şi să dea deopotrivă un răspuns problemelor, 
semnelor de întrebare care s-au ridicat în acest domeniu, 
cel puţin din anii '90 încoace. Lucrarea, riguros structurată, 
face analiza în paralel între ceea ce este şi ceea ce a devenit 
teatrul pe care, multă vreme, l-am considerat pentru copii, 
dar care a cucerit, prin forţele şi instrumentele proprii, 
gustul adulţilor în diferite moduri: operă cu marionete, 
parodii politice cu păpuşi, imixtiuni în teatrul dramatic şi 
alte. După un capitol mai degrabă tehnic pe care autorul 
ni-l oferă la început, ca pe un fel de bază ce-i serveşte 
pentru consolidarea  ideilor care urmează a fi enunţate, se 
deschide platoul de interes al tezei tridimensionale ce se 
contura din titlu: tradiţie vs. modernitate vs. kitsch.

Depistând atracţia pentru marionetă, păpuşă sau figură 
de ceară a unor nume importante din peisajul regizoral al 
secolului XX – secol care a reprezentat şi explozia formelor 
de expresie în artă –, Ciprian Huţanu pune din nou sub 
lupa prin care face lectura textelor pe Antonin Artaud, 
Gordon Craig, Svevolod Meyerhold, Serghei Obrazţov, îi 
amiteşte şi pe avangardistul Alfred Jarry, pe neobositul 
experimentalist Tadeusz Kantor sau pe inovatoarea Ariane 
Mnouchkine. Aceşti oameni ale căror gânduri aşternute pe 
hârtie sau ale căror realizări scenice le cercetează autorul 
susţin centrul de forţă al cărţii care se conturează în jurul 
unei riscante întrebări în teatru şi, poate cu atât mai 
riscante, atunci când e aplicată în teatrul de animaţie: ce e 
noutatea în artă? Opinia în această direcţie se alcătuieşte 
treptat; de fapt se argumentează, pentru ca abia după ce 
eşafodajul e atât de solid, încât să nu existe pericolul de 
surpare, autorulse încumetă să conchidă că, în prezent, 
arta teatrului de animaţie e o suprafaţă permisivă, dar nu 
atât de permisivă încât să poată adera aici orice truc 
comercial, orice „trăsnaie” artistică, orice gratuitate. 
Ciprian Huţanu nu lasă în afara sferei polemicii sale nimic 
din ce ar putea fi dăunător sau îndoielnic, manifestându-şi 
regretul sau chiar acuzele în faţa amatorismului, 
diletantismului, a orgoliilor sau a falsităţii – nu numai în 
aria pe care s-a focusat, dar şi în general, în artă. Şi bine 
face! Tonul e ponderat, demersul e cartezian, aşa că 
precizările, care ar putea fi deranjante pentru unii filistini 
dintre reflectoarele scenii, sunt echilibrate şi de netăgăduit. 
Am parcurs cu atenţie paginile în care se vorbeşte despre 
„culisele” lumii miraculoase în care copii şi oameni mari 
sunt încântaţi deopotrivă. Autorul îşi asumă comentariile 
obiective despre actorii mulţumiţi cu sine şi îmbătrâniţi 
înainte de vreme, despre cherelele nemotivate ale breslei 
păpuşăreşti, sau despre dorinţa de a obţine succesul 
imediat ceea ce duce la artificialitatea jocului. Nu sunt 
făcute recomandări, gestul scriitorului nefiind unul de 
bunic sfătos, ci se prefirează printre rânduri, mai ales 
pentru aceia care au exerciţiul unei astfel de lecturi, ideea 
echilibrului. Aşadar, teatrul de animaţie trebuie să meargă 
pe calea adevărului, lăsând deoparte complexele de care a 
suferit uneori, dar autoevaluându-se cu justeţe şi 
neuitându-şi trecutul.

Capitolul dedicat kitsch-ului are substaţialitate şi e bine 

documentat. Aici se face o clasificare în teatrul de animaţie 
a patru tipuri de kitsch: cel al compoziţiei şi al asocierii 
formelor, cel al pseudo-tradiţiei, acela al pseudo-
modernităţii şi cel al împrumutului. Ciprian Huţanu nu se 
opreşte doar la a defini aceste categorii, ci foloseşte şi 
exemple din spectacole, moment în care aduce la 
cunoştinţă montări mai puţin cunoscute publicului 
românesc. În cele din urmă se cere, aşa cum e firesc, o 
minimă educare a publicului, de vreme ce acesta reuşeşte 
de multe ori să menţină non-valorile: „În general, 
atitudinea faţă de arta de animaţie şi faţă de profesionistul 
din scena de animaţie a creatorului autentic de artă 
dramatică (sau din oricare altă artă), creator care nu s-a 
intersectat cu arta de animaţie decât din perspectiva strictă 
a spectatorului avizat, purtător al unei culturi artistice, se 
manifestă sub formă de admiraţie şi de preţuire sinceră, 
aşa cum se manifestă faţă de oricare creator autentic, 
aparţinând oricărei arte” (p. 236). N-am putut decât să 
ader la această idee, fiind eu însămi conştientă că 
determinarea e dublă în relaţia produs artistic / public. 
Atâta vreme cât publicul va avea un orizont de aşteptare şi 
de receptare prea apropiat sau foarte jos, la fel şi 
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spectacolul va fi construit pentru a răspunde unei 
dimensiuni reduse. Copii sau oameni mari, critici sau 
manageri de evenimente cresc împreună cu teatrul, dar şi 
nivelul lor creşte ori scade calitatea a ceea ce se vede pe 
scenă. E o idee (sau un semnal de alarmă) pe care ar trebui 
ca mai mulţi dintre cei ce „veghează” în teatru să o aibă în 
vedere.

Teatrul de animaţie – Tradiţie. Modernitate. Kitsch este un 
vast eseu cu încadrări şi delimitări stricte, o meditaţie 
despre destinul artistului şi al păpuşii sale care ar trebui să 
nu treacă neobservată atât de critica de specialitate, cât şi 
de practicieni. Claritatea frazei şi obiectivitatea ideilor ar 
putea lăsa impresia că textul e unul sec, că a fost clădit de 
o minte matematică, al cărei discurs îndepărtează cititorul. 
E adevărat: nu se face abuz de figuri de stil şi nici concesii 
de liricitate, pentru că nu şi-ar avea rostul. Însă ideile sunt 
atât de pertinente şi se înlănţuie cu atâta abilitate, încât 
lectorul e furat cu totul şi e pus să gândească alături de 
opiniile emise aici. Iar dacă o carte te face să gândeşti sau 
dacă un spectacol are acelaşi efect, înseamnă că nu a fost 
scrisă sau nu a fost montat în zadar.

Integrată în cadrul Festivalului Internaţional Arta şi Tradiţia în Europa, ediţia a 
III-a, desfăşurat la Iaşi, în primăvara acestui an, Expoziţia Tradiţie şi Modernitate 
în Arta şi Arhitectura românească este, pe lângă o participare valoroasă în cadrul 
secţiunii pentru elevi, şi o manifestare complexă, reprezentativă pentru Colegiul 
Naţional de Artă Octav Băncilă – Iaşi, un adevărat Salon de Artă al elevilor, unde 
s-au întrunit toate specialităţile de atelier şi educaţia plastică.

Acest inedit salon de artă al elevilor colegiului nostru s-a dovedit a fi o realizare 
deosebit de complexă în care tinerii creatori au avut o tematică de problematizare a 
concepţiei plastice, în care raportul dintre tradiţie şi inovaţie a fost abordat din 
sensuri diferite, în stiluri şi tehnice deosebit de variate. De asemenea, un aspect 
interesant îl constituie faptul că această vastă tematică a fost riguros studiată şi 
experimentată în cadrul excursiilor de documentare Tradiţie şi modernitate în arta 
şi arhitectura medievală din Transilvania şi Moldova, desfăşurate anual cu 
aportul deosebit al catedrelor de arhitectură, design şi istoria artei, la care punctul 
forte, întotdeauna, îl constituia Complexul Naţional Muzeal Astra – Muzeul 
Civilizaţiei Populare Tradiţionale, din Dumbrava Sibiului (cel mai mare complex 
muzeal în aer liber din Europa).  

În cele aproape o sută de lucrări de pictură, sculptură, grafică, decorativă, 
design,  arhitectură şi fotografie elevii expozanţi au dovedit o serioasă abordare a tematicii pe cele două direcţii 
principale ale creaţiei vizuale: cea realistă, de studiu riguros şi cea interpretativă în sensuri şi destinaţii specifice 
(decorativ, monumental, poster, pictural, ambiental, etc.). Astfel, într-o gamă stilistică deosebit de variată au fost 
elaborate studii, desene, portrete, peisaje, compoziţii, proiecte, lucrări decorative, fotografie artistică ş.a. 

Un gen aparte de creaţie se dezvoltă legat şi de orele teoretice şi de Istoria artei. Conform prevederilor programei 
analitice, elevii sunt chemaţi să transpună în practică (tehnici de atelier) noţiunile, caracteristicile şi semnificaţiile 
teoretice studiate în cadrul orelor, iar genul cel mai abordat  este ATC-ul (Artis Trading Cards). Raportat la dimensiunea 
standard a cardului bancar, elevii sunt solicitaţi să ilustreze sau să creeze imagini privitoare la noţiunile teoretice ori 
stilistice. Rezultă, astfel, planşe compuse din mai multe imagini în care se face un veritabil exerciţiu de stilistică dar şi de 
documentare şi recapitulare. De altfel, această tehnică a ATC-ului a devenit tradiţională, de acum, pentru elevii noştri 
care de mai mulţi ani participă în Tabăra Naţională de Artă George Apostu – Valea Budului din judeţul Bacău, unde 
acest gen este intensiv cultivat şi practicat, bineînţeles alături de alte genuri şi tehnici artistice.

În viziunea creatoare a tinerilor artişti în devenire, tematica propusă se regăseşte prin abordări structurate pe ideea 
conceptuală de a valorifica tradiţii din cultura europeană şi naţională, de a păstra tradiţiile şcolii româneşti de artă, de a 
conjuga valorile noastre în circuitul universal, de a studia stiluri şi curente artistice universale şi reflectarea lor creaţia 
noastră contemporană, iar în mod deosebit s-a remarcat o bine conturată maturitate în concepţia şi ţinuta artistică a 
lucrărilor. Astfel, în virtutea principilor moderne tinerii creatori se inspiră din realitatea vieţii cotidiene, sunt atenţi şi 
receptivi la problemele cu care se confruntă societatea contemporană; constatăm o atentă analizare din partea lor şi o 
atitudine combativă în faţa aspectelor negative: dependenţa de calculator, excesul de tutun, alcool şi supraalimentaţie, 
consumul de droguri ori atitudini imorale şi inestetice şi multe altele. Dar, totodată nu sunt neglijate tehnicile şi 
mijloacele expresive de actualitate, procesarea imaginii pe computer este bine stăpânită şi abordată cu mult simţ artistic, 
la fel ca şi în cazul şi măiestriei artistice rezultată din studiul de atelier. Se poate conchide cu dovada unei complexităţi 
în pregătirea elevilor atât pe plan artistic cât şi pe cel ideatic, cu dovada unei diversităţi tehnice cu predestinaţii legate de 
habitat şi comunicare, iar în ansamblu cu dovada unor însuşiri nesubordonate, prin impunere directă sau de influenţă, 
rezultate dintr-o educaţie artistico – plastică şi estetică corectă, care pregăteşte tineri creatori pentru a se califica în 
studiile superioare în diverse genuri artistice şi arhitectură.

O altă ipostază inedită a Expoziţiei Tradiţie şi Modernitate în Arta şi Arhitectura românească o constituie faptul că a 
devenit itinerantă. Astfel, adăugând titlul generic Atelier, într-o formă puţin mai restrânsă, dar păstrându-se nucleul 
fundamental, manifestarea expoziţională a fost ridicată pe simezele Galeriei de Artă Gheorghe Petraşcu din Tecuci, cu 
sprijinul Muzeului Mixt din localitate, iar acum la Galeriile de Artă ale Biblioteci Municipale Radu Rosetti din Oneşti, 
un adevărat centru de cultură şi educaţie pentru tineret, urmând 
să poposească şi în alte localităţi, la fel şi în Tabăra Naţională de 
Artă George Apostu – Bacău. Deschiderea şi prezentarea 
expoziţiei la care a participat un numeros public, alcătuit din 
elevi, artişti, oameni de cultură şi un reprezentant din şcoala 
noastră (prof. T. Haşegan), a prilejuit un binevenit şi constructiv 
moment cultural în care dialogul şi cunoaşterea au prevalat, iar 
imaginea unei valoroase şcoli de artă şi al unui învăţământ 
artistic de performanţă a fost edificatoare. O contribuţie 
deosebită, la acest demers cultural – educativ, au avut-o şi 
profesorii – artişti, de la Colegiul Naţional de Artă Octav 
Băncilă – Iaşi: Amitroaie Simona, Carnariu Radu, Ciumaşu 
Ovidiu, Crengăniş Constantin, Cristescu Dumitru, Filip Mitriţa, 
Grivincă Miea, Meiu Valentin, Panait Mihaela, Tudor Doina, 
Vânău Vicenţiu şi Haşegan Teodor. 

Teodor HAŞEGAN

ut pictura poesis

Atelier. Tradiţie şi Modernitate în Arta şi Arhitectura 
românească
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ut pictura poesis

Expoziţia artistului plastic Dumitru Drăgan Ionescu, 
deschisă la Galeriile U. A. P. „N. N. Tonitza” din Iaşi în 
această lună se poate intitula – împrumutînd chiar titlul 
unei lucrări –  „drumul către sine”, şi este o mărturie 
rafinată discret a unei interiorităţi mereu sugerate, mereu 
sugestive, făcînd trimitere la un omniprezent „spectator 
din interior”. Într-adevăr, ea marchează cu subtilitate, 
meandrele unei căutări a identităţii. Poate de aceea am 
avut senzaţia, privind în cîteva rînduri lucrările, înainte 
chiar de a fi rostuite pe simeze, că asist la naşterea unei 
mitologii proprii, cu personaje zămislite dintr-o 
interioritate îndelung nutrită din substanţa roditoare a 
basmelor, legendelor, poveştilor, credinţelor ce ne însoţesc 
paşii încă din copilărie. De exemplu, cine îţi conturează, îţi 
trasează drumul acela tainic, neştiut, drumul de căutare a 
propriei identităţi, de făurire a propriului destin, dacă nu 
ursitoarele, aceste adevărate parce ale folclorului 
românesc? Ei bine, moirele autohtone apar în mod 
sugestiv reprezentate în cîteva lucrări, îngemănate într-un 
singur trunchi, de parcă ar fi Hidra din Lerna!

Dacă la Luigi Pirandello şase personaje porneau în 
căutarea unui autor, la D. D. Ionescu un singur personaj 
pleacă în căutarea unei identităţi. Un singur personaj, dar 
în multiple ipostaze. Sau, dacă vreţi, într-o multitudine de 
fragmente. Care, în diferite combinaţii, vor să închipuie un 
personaj. Din această cauză, e uşor de constatat existenţa 
unor motive recurente, între care nasul şi ochiul pot fi 
regăsite în multe din lucrările expuse.

Tocmai pentru că viaţa e o continuă căutare a sinelui, 
în cele mai multe cazuri, personajele acestea fragmentare 
ale lui D. D.  Ionescu incluse în suita inspirată a căutării 
unei identităţi interioare nu au chip (se recurge cu 
subtilitate la imaginaţia privitorului, căci orizontul 
închipuirilor acestuia este nemărginit!) sau, cum spuneam, 
apar fragmentate, închipuind un angoasant puzzle 
existenţial. Opera rămîne deschisă, „opera aperta”, cum 
spunea de-acum clasicul Umberto Eco. Un singur exemplu 
: lucrarea „Şi doar privind, te va pătrunde...”. Punctele de 
suspensie strecurate în titlu ne îngăduie să ne închipuim 
orice imixtiune : a gîndului, a durerii, a neliniştii... Oricum, 
desenele sunt rodul unor nelinişti interioare, dezvăluite, 
traduse după gîndul şi asemănarea autorului. Tocmai în 
lipsa voită a chipului, în necurmata căutare identitară stă 
tragismul lor. Îmi vin în minte două versuri din 
tulburătorul poet Cezar Ivănescu : „!aţi fost line ca o apă / 
cuget, inimă şi pleoapă”. Ei bine, expoziţia lui D. D. 
Ionescu nu e rodul serenităţii, al aşezării apelor într-o 
matcă lină, ci, dimpotrivă, se naşte din învolburare, din 
obsesii, din contorsiuni. E rodul unei interiorităţi 
zbuciumate de întrebări privitoare la rosturile lumii, ale 
existenţei, ale creaţiei. Şi, mai ales, ale Fiinţării. Fiinţa este 
personajul principal al lucrărilor, o fiinţă care nu se 
resemnează, ci se revoltă, se întreabă, se zbuciumă, o fiinţă 
care nu acceptă „datul sorţii” –  ca pe o pecete pusă pe 
frunte o dată pentru totdeauna – cu seninătatea 
înţeleptului, ci se încăpăţînează să-şi făurească ea însăşi 
destinul. Ca să translez înspre un domeniu care îmi este 
mult mai familiar, în această expoziţie nu avem în faţă 
pasteluri edulcorate, de Alecsandri sau Coşbuc, ci 
frumuseţile şi preţurile noi izvodite de Arghezi „din bube, 
mucegaiuri şi noroi”. Ori, poate mai exact, autorul ne 
propune „o poezie neagră, o poezie dură, / O poezie de 
granit”, adică acea poezie pe care o cultiva Bogdan 
Petriceicu Hasdeu, de la care au preluat-o cîţiva din 
„damnaţii” liricii româneşti.

Dar, porniţi în acest joc al căutării, ne întrebăm : «de ce 
nu s-ar putea intitula expoziţia „inscripţii pe memorie”?», 
după titlul altei lucrări reprezentative din noua ieşire la 

rampă a graficianului. În 
fond, asta-şi propune 
creatorul : să ne asedieze 
memoria cu obsesiile, cu 
preocupările, cu neliniştile 
sale încifrate în lucrări, 
pentru a o obliga să le 
reţină, să le transleze în 
propria interioritate, pentru 
a ne împovăra cu mesajele 
pe care ni le transmite prin 
desen. 

Nu ştiu dacă D. D. 
Ionescu a încercat vreodată 
să ilustreze cărţi, dar 
amintindu-mi dialogurile 
purtate cu reputaţi 
ilustratori de carte din Mexic 
(prilejuite de vizitarea unor 
expoziţii deschise în urmă 
cu vreo patru ani în cîteva 
oraşe mexicane), amintindu-
mi modul lor de manifestare 
artistică, asemănător cu cel 
al graficianului ieşean, 
gîndesc azi că, prin peniţa 

sa, D. D. Ionescu ar putea oricînd înnobila o ediţie din 
„basmele românilor”, din „poveştile pentru copii” ale 
fraţilor Grimm sau din Alice în ţara minunilor. 

Deoarece ne-au convins strămoşii noştri latini că are şi 
pictura poezia ei, ţin să remarc faptul că graficianul 
recurge la simboluri şi la metafore nu doar în expresia 
grafică, ci şi în titluri. Şi pentru că am amintit de 
simboluri, cu multă atenţie, mărturisesc, am privit lucrarea 
„Metamorfoze”, ce rezumă parcă hexametrii legendelor 
din vestita operă a lui Publius Ovidius Naso. Sugeram 
puţin mai înainte că D.D. Ionescu e şi poet. E destul să 
amintesc titlurile desenelor „prizonier în propria lacrimă” 
(o lucrare pe care orice colecţionar serios şi-ar dori să o 
aibă), „cu lacrima-ncercînd păcatul”, „trup brăzdat de 
păsări” sau „fluturi ce se nasc petale”, ca să probez 
adevărul afirmaţiei mele. Aşadar, expoziţia aceasta s-ar 
putea numi şi „singur pe drumul poeziei”. O poezie ce 
ţine nu doar de inspiraţia cu care autorul îşi numeşte 
lucrările, ci şi de sugestiile, mesajul, interioritatea acestora.

Pe tema titlului expoziţiei se poate divaga sau chiar 
fabula, căci ea e capabilă să împrumute şi ideea din 
lucrarea „conturul unor gînduri”. În fond, ce altceva poate 
reprezenta actul creaţiei, dacă nu substanţa, sensul şi 
forma unor sentimente, gînduri, trăiri?! Cred că e 
sugestivă din acest punct de vedere şi compoziţia „slalom 
printre gînduri”, sinteză inspirată de fineţe, profunzime şi 
sugestie. D. D. Ionescu este un artist incomod, care nu-şi 
îndeamnă privitorii la linişte interioară, ci-i opreşte în faţa 

lucrărilor ca să-i incite, să-i zgîndăre, să-i scoată din 
făgaşul obişnuinţelor culturale călduţe şi să-i transforme în 
complicii neliniştilor sale (unele lucrări se intitulează mai 
mult decît explicit „din neliniştile omului” sau „nelinişti şi 
NELINIŞTI”). Pentru el, desenul este „o staţie în zborul 
minţii”, cel intitulat astfel redă parcă zborul lui Hyperion 
printre cosmogonii, taine şi nelinişti universale şi e menit, 
credem, să ne servească de ghid, alături de cele deja 
amintite, printr-un laborator de creaţie alambicat, orgolios 
şi misterios.

Ieşenii sunt obişnuiţi cu grafica de cea mai bună 
calitate (e destul să citez numele dinastiei Pătraşcu sau pe 
cele ale lui Traian Mocanu şi Grig Bejenaru). De aceea 
consider că expoziţia lui D. D. Ionescu e şi un fel de 
îndreptăţită ridicare a mănuşii, o replică inspirată şi 
convingătoare la universul şi temele pe care confraţii săi le 
propun nu doar în grafica ieşeană, ci şi în cea naţională.

Dar, ca să închei, de ce trebuie să caut în atîtea feluri 
ideea călăuzitoare a expoziţiei, cînd creatorul însuşi, 
clement cu limitele receptivităţii publicului, îşi ia în serios 
rolul Ariadnei şi îi întinde firul salvator, botezîndu-şi una 
din lucrări „expoziţia, un joc cu viaţa interioară”?! Cîndva, 
mi-am intitulat şi eu un volum de eseuri publicat în Belgia 
Poésie, liberté de l'exil intérieur, în încercarea de a defini 
resorturile unei interiorităţi ce duce la creaţie. Într-adevăr, 
dacă ştim aproape tot despre viaţa socială, vizibilă, a unui 
creator, ce putem afla despre „viaţa interioară”, despre 
frămîntările, trăirile, spiritualitatea şi harurile sale? Doar 
fărîmele din fiinţarea lui pe care ni le oferă o dată cu 
opera! Cred că lucrările reunite sub motivul fiinţării sunt 
realizate în timp, nu au apărut ca o generaţie spontanee în 
lanţul trofic al etapelor de creaţie ionesciene. Ele nu sunt 
doar rodul harului, ci şi al meditaţiei, al studiului, al 
culturii acumulate de-a lungul unei întregi vieţi.

Ca orice artist autentic, e marcat de trecerea timpului, 
dar expozantul ne sugerează faptul că nici măcar arta nu 
reuşeşte să oprească zborul acestuia. Or, devenit înţelept, 
conştientizînd zădărnicia luptei cu clipa, în loc de 
concluzie, autorul îşi rezumă înţelepţirea : „azi nu mai 
vreau nici timp, nici trup”. Poate însă oare cu adevărat să 
renunţe creatorul la arta sa, la minunile izvorîte din  
preaplinul sufletului, la singura iluzie a înveşnicirii ce i-a 
fost hărăzită? Ce demers utopic, explicarea nehotărniciei 
sufletului! Dar, dacă sufletul s-ar putea explica, atunci 
Dumnezeu, Creaţia, Iubirea ce rost ar mai avea?

August 2012

Dragostea e arhitectul 
universului

Silvia CHIŢIMIA

„Prizonier în propria lacrimă”
Valeriu STANCU

Atunci cînd am vizitat pentru prima oară atelierul de 
creaţie al Elenei Surdu Stănescu, admirîndu-i sculpturile, 
am avut senzaţia că o zeiţă a venit din stele să moduleze 
bătăile inimii şi să dea viaţă materiei pietrificate a lumii. O 
văpaie a cugetului, o furtună a sufletului, un freamăt al 
degetelor electrizate de Briza* inspiraţiei şi iată ies la 
iveală torsuri, chipuri, portrete, ansambluri sculpturale 
gata să ne farmece şi să ne înveţe adevăruri fundamentale 
despre miezul de frumos al lumii.

Două teme esenţiale ritmează compoziţiile plastice ale 
artistei: Iubirea, energia suav-pătimaşă ce reînnoieşte 
mereu „corola de minuni a lumii” şi Portretul sau Tainiţa 
Chipului, unde îndărătul măştilor feţei se ascund marile 
nostalgii, înseninări sau extaze.

Crezul artistei l-ar putea sugera poeticele rostiri ale lui 
Antoine de Saint Exupéry: „Dragostea nu-ţi este dată ca 
un cadou al chipului, la fel cum liniştea şi calmul nu sunt 
un produs al priveliştii”, ele sunt, sugerează autorul 
Micului Prinţ, consubstanţiale urcuşului sufletesc, un fruct 
al năzuinţei spre transcendent, al „instalării tale în cer” (cf. 
Citadela).

În acelaşi spirit, Mircea Eliade observa că singurul 
refugiu al sacrului în lumea modernă, profană, este 
iubirea. Iubirea, „care mişcă sori şi stele”, cîntată de 
Dante, „capabilă să schimbe substanţa însăşi a lucrurilor”, 
cum mărturisea Sf. Ioan Gură de Aur. Dar iubirea mai 
poate smulge Lumina şi Bucuria Paradisiacă din magma 
plumburie a lumii căzute în care trăim.

Sculpturile din ciclul tematic dedicat iubirii, Cupluri şi 
Cupola lumii, evocă tocmai această desprindere, această 
evadare a celor ce se iubesc, de sub Teascul timpului 
profan şi transmutaţia aurie a fiinţei lor, în amurgurile de 
bronz ale unei îmbrăţişări veşnice.

Forţa dragostei lichefiază timpul, opreşte devenirea şi 
sfidează moartea, revitalizînd cu sînge de zeu, temeliile 
lumii. Ansamblurile sculpturale numite Cupola lumii, în 
care pămîntul dar, în chip simbolic şi întreaga sferă a 
universului, au în centrul lor un cuplu de îndrăgostiţi, 
prefigurează un imago cosmogonic, un arhetip al creaţiei, 
familiar vechilor mitologii orientale. Tradiţiile japoneze 
amintesc despre cuplul primordial, Izanagi şi Izanami, 
creator al primului tărîm cosmic. Din unirea lor s-au 
născut numeroase insule şi divinităţi. În mitologia 
chineză, cuplul primordial Niu Hua şi Fo Hi, sunt 
reprezentaţi cu cap uman şi trup de şarpe, corpurile lor 
fiind încolăcite (îmbrăţişate) în spirală. Ei au un rol 
esenţial în cosmogonie şi antropogonie. Niu Hua, zeiţa 
artizană cu trup de şarpe (stranie analogie cu însăşi glifa 
semnăturii artistei, săpată în bronz şi reprezentînd 
sculptural un şerpişor), repară universul distrus (de 
potop) şi împreună cu Fo Hi dă naştere omenirii.  

Despre iubirea care participă la construirea edificiului 
cosmic al lumii, întemeind centrul sacru şi guvernînd 
creşterea organică, armonioasă, a tuturor structurilor sale, 
aminteşte şi poetul grec Hesiod (sec VIII-VII î.e.n.) 
afirmînd că „Dragostea este arhitectul universului”. Ea 
este şi cea care îl susţine. Ansamblurile sculpurale din 
ciclul Cupluri (4 piese turnate în bronz şi fixate pe 
suporturi de lemn) dar şi cele intitulate Iubire (lemn-1974) 
sau Familia (lemn-1974) ne vorbesc despre iubirea aşezată 
la temelia lumii, despre statornicie şi rolul bărbatului ca 
stîlp al casei şi ancoră de stabilitate existenţială.

Meditînd la clipă şi veşnicie, la ritmurile cosmice şi 
nevăzutele taine care determină eterna reîntoarcere la 
formele iniţiale, Elena Surdu Stănescu s-a oprit în 
demersul său artistic şi asupra celui mai sugestiv simbol 
al devenirii universale, Luna. Dacă Luna, cizelată în 
alabastru fascinează cu surîsul său de „Giocondă astrală”, 
atrăgîndu-ne în lumea visului şi a imaginaţiei, alte 
ipostaze mitice ale astrului nopţii,   precum şi tripla faţă a 
Hekatei (marmură-1979), potrivit numelui „Cea care 
lucrează de departe”, Ekas-departe, neliniştesc şi tulbură 
cu aura misterelor sale. Suita de lucrări închinate Hekatei, 
sublimînd aspectele tenebroase ale Lunii, ne îndeamnă să 
privim dincolo de porţile enigmatice ale magiei, ne atrage 
să pătrundem pe tărîmul lucrărilor tainice, născute în 
cuibarele nopţii şi ale lumii subpămîntene.

Personalitate originală, de mare forţă şi valoare 
artistică, Elena Surdu Stănescu a participat de-a lungul 
anilor la numeroase expoziţii, în ţară şi străinătate. 
Lucrările sale îmbogăţesc patrimoniul multor muzee şi 
colecţii de artă din lume.

Anul acesta i-a fost decernat premiul „Grande 
Medaille d'Or” du „Monde de la Culture et des Arts”, în 
cadrul Expoziţiei Internaţionale de Pictură, Sculptură şi 
Gravură de la Cannes-Azur. Este aprecierea binemeritată 
a unui artist român de excepţie. Secretul creaţiei sale ni-l 
mărturiseşte chiar sculptoriţa, în „dialogul său cu piatra”: 
„Sunt o norocoasă! Dumnezeu mi-a dăruit un suflet 
capabil de iubire: iubire pentru tot ce fac, iubire pentru 
muncă, iubire pentru oameni, iubire pentru viaţă”.

*Briza-portret realizat în alabastru (1979)
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construite, cu atât sunt mult mai eficiente. La baza 
acestui tip de acţiuni stau foarte serioase studii de 
psihologie şi comportament, individual şi colectiv, studii 
de sociologie, istorie şi educaţie, fiind analizaţi toţi 
factorii care pot influenţa crearea unor opinii, impresii, 
convingeri. Influenţarea comportamentului maselor în 
domeniul economic sau politic înseamnă putere, iar 
manipularea devine metoda cea mai utilizată în vederea 
obţinerii controlului total.

Omul de rând are impresia că, atunci când decide să 
voteze un anume candidat ori cumpără un anume 
produs, îşi exercită liberul arbitru. De fapt, este acţiunea 
care încununează un lung şir de presiuni, exercitate prin 
toate mijloacele media, filme, reclame, interviuri, 
mărturii ,,sincere” ale altor consumatori, cântece care 
proslăvesc până la imbecilizare binefacerile unui produs. 
Practic, momentul achiziţionării este o cedare psihică 
deşi consumatorul trăieşte cu iluzia că a ales în 
cunoştinţă de cauză, iar comercianţii se bucură de 
creşterea profitului.

Acelaşi mecanism se petrece şi în lumea modei, în 
care componenta estetică a costumului este implicată în 
toate formele de manipulare.

Cel mai puternic impuls care a determinat jocul 
formelor şi al culorilor în modă a fost şi va rămâne 
SEDUCŢIA. La fel de puternic a acţionat însă şi dorinţa 
omului de a-şi etala FORŢA, ca vigoare masculină sau ca 
importanţă socială, asociată cu bogăţia.

Preocuparea obsedantă a conducătorilor a fost şi 
rămâne, de altfel, să demonstreze cât sunt de puternici, 
de deosebiţi faţă de restul muritorilor de rând, să-şi 
legitimeze cumva statutul, apelând la tot felul de 
mijloace, veşmintele fiind extrem de importante în 
construirea propriei imagini.

În ţările cu regim democratic, în care se organizează 
periodic alegeri, oamenii politici trebuie să-şi convingă 
alegătorii de calităţile lor umane. Astfel, o faţă aerisită, 
bine bărbierită, creează imaginea unui om deschis, 
sensibil la nevoile celorlalţi. Dimpotrivă, mustaţa sau 
barba vorbesc despre masculinitatea exagerată până la 
agresivitate. De altfel, se spune că toţi marii dictatori au 
purtat mustaţă: Hitler, Lenin, Stalin, Saddam Husein, sau 
chiar barbă cum este cazul liderului cubanez Fidel 
Castro.

Costumul puterii preia, aşadar, atribute ale celor mai 
preţuite vieţuitoare: prestanţa leului, forţa taurului, 
agerimea vulturului şi le include în sistemul propriu de 
simboluri. În zilele noastre, aceste similitudini sunt mai 
subtile şi fac referiri la calitatea materialelor şi la croiul 
veşmintelor. În cazul unei companii, de exemplu, 
managerul poartă costume ,,Armani”, şefii de birou 
poartă costume ,,Hugo Boss” iar angajaţii simpli poartă 
costume ,,de gata”, eventual ,,de la reduceri”. ,,Brandul”, 
marca produselor vestimentare şi a accesoriilor 
diferenţiază oamenii, ierarhia socială se stabileşte în 
funcţie de puterea de cumpărare. În acelaşi timp însă, 
calitatea implică şi o anume cultură vestimentară ce 
include prostul – gust ori parada imbecilă a luxului. Tot 
prin marcă se diferenţiază şi statutul social al femeilor: în 
,,lumea bună” , se spune că soţiile se îmbracă la 
,,Armani” iar amantele la ,,Versace”. În aceste situaţii, nu 
preţul, ci stilul vestimentar este cel care-şi pune 
amprenta şi formează un tot unitar cu persoana ce poartă 
costumul.

Astfel, în vestimentaţia feminină, volanele vorbesc 
despre un spirit romantic, uşor nonconformist. Broderiile 
şi dantelele aduc în discuţie respectul pentru valorile 
tradiţionale şi pentru lux, şalurile, pelerinele şi beretele 
se constituie în apanajul spiritului boem, artistic, 
nonşalant. Utilizarea intenţionată a elementelor de 
recuzită dintr-un anume stil vestimentar, cu intenţia de a 
crea o impresie, străină de realitate, ţine deja de 
manipulare. În acest sens, un politician care abordează 
lavaliera specifică artiştilor, încercând să-şi exprime 
simpatia pentru această categorie socială cu ocazia 
participării la vreun vernisaj devine ridicol, având în 
vedere discrepanţa dintre ceea ce este şi ceea ce vrea să 
pară. Nici ,,şapca de lucru” şi nici cizmele de cauciuc, 
etalate în situaţii de criză de unii politicieni, nu păcălesc 
pe nimeni, mai ales că sunt asociate cu maşini luxoase şi 
cu un discurs dispreţuitor. Tentativele de manipulare 
prin costum sunt, în aceste situaţii, sortite eşecului.

Costumul devine o ,,mască scuzabilă” atunci când 
,,flatează” fizicul şi face, la urma urmelor, un serviciu 
tuturor: cel în cauză se simte mai bine ştiind că este 
admirat, iar ceilalţi au o oarecare satisfacţie estetică, ştiut 
fiind că armonia atrage armonie. În viaţa cotidiană, 
veşmântul poate păcăli, prin preţul său ridicat, şi poate 
crea o imagine falsă asupra statutului social al 
purtătorului (de exemplu, marii escroci au fost şi sunt 
întotdeauna foarte luxos îmbrăcaţi). Veşmântul poate 
păcăli dacă este utilizată latura sa profesională: falşii 
călugări care cerşesc pentru mănăstiri imaginare, fac apel 
la straiele monahale specifice; falşii poliţişti care 
,,amendează” tot felul de neştiutori pe drumurile de ţară; 
falşii ,,instalatori” care verifică gazul în locuinţele 
bătrânilor cu intenţia de a-i jefui etc.

Fenomen social de anvergură, moda îşi pune 
amprenta asupra fiecăruia (poate doar pustnicii să nu fie 
afectaţi). De la indiferenţă până la adulaţie, toată 
panoplia de atitudini îi marchează pe membrii societăţii 
umane, iar reacţiile, individualizate sau de ansamblu, 
vizează similitudini cu experienţele de laborator cu 
cobai. 

Contemporaneitatea oferă o multitudine de aspecte si 
situaţii, generând paradoxuri precum ,,dictatura modei, 
ca fenomen democratic” sau ,,fidelitatea faţă de 
conceptul de modă ce implică schimbări sezoniere”. 
Structurate modular din elemente bine determinate, la 
care se adaugă accesoriile, costumul contemporan îl 
reprezintă pe purtător, îl plasează într-o ierarhie socială, 
îi exprimă scara de valori într-o ipostază mai avantajoasă 
estetic şi, nu în ultimul rând, creează iluzii. Aceste iluzii 
pot aparţine chiar purtătorului, care, îmbrăcând o anume 
haină, îşi poate imagina că este mai tânăr, mai suplu, mai 
plin de succes … Iluzii pot fi create şi celor din jur, în 
acelaşi sens de reevaluare estetică. Mai mult, în 
momentul în care sistemul de simboluri al costumului 
este dirijat intenţionat pentru a crea o anume impresie 
(apartenenţa la o anume scară de valori, sau socială), 
avem de-a face cu fenomenul de manipulare. Termenul, 
foarte la modă, se aplică de milenii în vestimentaţie, dar 
numai acum îl conştientizăm sub această formă. 
Costumul, ca formă de comunicare, poate suferi 
deturnări ale mesajului intenţionate, sau nu. Astfel, 
manipularea prin costum poate îmbrăca, la propriu, 
forme simpatice, când se referă la statutul moral al unei 
domnişoare, şi forme tragice, când se referă la statutul 
moral al unui politician. 

Cea mai inofensivă formă de manipulare, cea vizuală, 
face trimitere la modalităţile de influenţare a ochiului. 
Sunt clasicele metode de a crea impresia de mare, 
monumental, prin supradimensionarea, prin drapaje, ori 
supraînălţarea cu tocuri. Impresia de stabilitate o dau 
culorile închise şi bazele late, exemplu în acest sens 
constituindu-l veşmintele gospodinelor de altădată, ca 
păstrătoare a tradiţiilor, şi  veşmintele devenite uniforme 
ale judecătorilor şi magistraţilor, care trebuie să sugereze 
încredere în justiţie. Volumele cilindrice sunt 
impunătoare şi sugerează demnitate şi respect, fiind 
folosite în veşmintele prelaţilor, ale funcţionarilor 
publici, ale demnitarilor în general. Nuanţele deschise, în 
partea inferioară a costumului, sugerează mobilitate, 
dinamism, fiind folosite în cazul uniformelor militare, la 
vestimentaţia fetelor, copiilor şi sportivilor. Siluetele 
elegante creează senzaţia de graţie instabilă, ca în cazul 
veşmintelor gotice. Expresia liniilor dominante 
acţionează ca un mesaj vizual, făcând apel la memoria 
noastră afectivă. În funcţie de scopul urmărit, pot fi 
reconsiderate anumite segmente ale corpului, prin forme 
şi cromatică, ori prin dezgolire, într-un joc al impresiilor 
şi, de ce nu, al seducţiei. ,,Păcălirea ochiului” prin 
specularea unui astfel de efect a stat la baza compoziţiei 
vestimentare dintotdeauna, ca formă instinctivă ori 
conştientă de punere în practică a unor necesităţi de 
ordin spiritual. 

Ideea de manipulare (vezi, A. Mucchielli, Arta de a 
influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare, Polirom, 
2020)  este un concept contemporan, dar în esenţă s-a 
regăsit dintotdeauna în diferite sectoare de activitate. În 
linii generale, manipularea presupune o inducere în 
eroare, în scopul obţinerii unor avantaje. Mijloacele cele 
mai des utilizate sunt:

1. falsificarea unor aspecte reale (naturale) prin 
formule false (neadevărate, artificiale);

2. accentuarea unor aspecte până la caricatură;
3. împrumutarea unor aspecte străine şi asimilarea 

lor, în contradicţie cu natura reală a obiectului sau 
fenomenului;

4. asocierea cu alte aspecte, pentru a se crea impresia 
de similitudine;

5. extragerea şi prezentarea obiectului sau 
fenomenului înafara contextului.

Acest tip de comportament vizează în special viaţa 
politică, iar jurnalistica, la fel ca toată mass – media, pare 
a fi prima învinovăţită de manipulare. Dar fenomenul 
manipulării nu se referă doar  la scopurile înalte ale vieţii 
sociale, ci se regăseşte în nenumăratele ipostaze ale vieţii 
cotidiene, prin intermediul publicităţii. Opinia publică 
este, deci, deopotrivă manipulată să creadă în valoarea 
civică a unui om politic dar şi în calităţile unui produs 
banal, de întreţinere sau alimentar. Candidaţii la 
preşedinţie şi pasta de dinţi fac împreună obiectul unor 
manipulări care, cu cât sunt mai subtile şi mai inteligent 

ut pictura poesis
Veşmântul poate deveni o mască şi în alte situaţii 

,,oficiale”: prezentarea la un examen, prezentarea la un 
interviu, la o audienţă, la un proces. În astfel de ocazii, 
nimeni nu îşi va etala prin costum personalitatea reală, 
toţi vor aborda variante vestimentare, clasice, serioase, 
sobre.

În cadrul unui ritual extrem de important, cel al 
nunţii, costumele participanţilor evoluează foarte diferit, 
de la variantele oficiale până la etalările extreme ale 
personalităţii. Convenţia rochiei albe de mireasă este 
,,masca vestimentară” unanim acceptată şi cea mai 
minunată ,,manipulare prin costum”, semnificând 
puterea inocenţei şi a iubirii. Ca oglindă a societăţii, 
moda a fost criticată şi interpretată ; extensia către 
moravuri fiind firească. Kitsch-ul vestimentar şi 
comportamental, stilul „ţoapă” pare a fi o caracteristică 
permanentă a societăţii umane, indiferent de epocă. 

S-ar părea că „ţoapa europeană” s-a născut la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu decăderea 
boierilor de viţă veche din Apus şi ascensiunea 
proaspetei burghezii. Această pătură de parveniţi, 
combinată cu boierimea mijlocie autohtonă a dat naştere 
fenomenului de „ţopism românesc”, caracterizat de 
avariţie, înfumurare, superficialitate. Andrei Pleşu 
constată că „Ţoapa e carentă la nivelul bunului gust şi al 
educaţiei. Nu ştie să se poarte şi nu ştie că nu ştie să se 
poarte”. Totuşi, se pare ca „există o candoare a ţoapei, o 
anumită naturaleţe a prezenţei ei, care amuză mai mult 
decât irită” (vezi, A. Pleşu, Comedii la porţile Orientului, 
Humanitas, 2005). Epatarea este un gest fără acoperire; 
infatuarea afişată este mai degrabă o suferinţă socială. 
Acela care se încarcă cu simboluri şi le poartă greutatea 
lipsită de conţinut se foloseşte de o singură manieră de a 
pătrunde în câmpul vizual al celorlalţi. Ruperea în 
muşchi, tatuaţi sau coloraţi, feţe cu bărbuţe chinuite şi 
frunţi ciuntite de nervuri forţate, reprezintă o 
morbiditate psihică, ce mai poate fi tratată, însă dincolo 
de viaţă 25 de ani este iremediabilă. Suferindul este 
matriţat în gustul de viaţă specific primatelor” (vezi, 
Ţoapa la români, în ,,Jurnalul Naţional”, 18 septembrie, 
2006).

Spiritul de imitaţie şi folosirea surogatelor sunt alte 
repere specifice ţopismului. Mahalagii parveniţi se 
străduiesc să arate ca vedetele de la Hollywood, îşi 
petrec timpul la „shopping” în Mall şi frecventează 
petrecerile mondene, pentru a fi „ văzuţi ” de presă şi 
pentru a li se remarca opulenţa Kitschoasă. Sunt, aşadar, 
oameni Kitsch, aşa cum îi definea Matei Călinescu: „ Din 
anumite motive analizabile în termeni istorici, sociologici 
şi culturali, omul-Kitsch vrea să-şi umple timpul liber cu 
maximum de emoţie (derivată inclusiv din <<cultura 
înaltă>>) în schimbul unui efort minim. Idealul său este 
distracţia fără efort ”. Rezultă, aşadar, că preluările, 
neselective, ale modelor de orice fel, demonstrează 
carenţe educaţionale şi culturale şi valorizează negativ 
pe cel ce le comite.

 În buna tradiţie de preluare neselectivă, nici 
politicienii nu se lasă mai prejos. Având limitări 
vestimentare mai precise, ei recurg la simbolistica unor 
culori, asociate în mod obişnuit, cu anumite caracteristici. 
Astfel, albul, care este asociat cu puritatea şi inocenţa, 
arborat de nişte politicieni corupţi stârneşte râsul; 
albastrul-pal, asociat cu seninătatea, cu iubirea de frumos 
apare ca ridicol când este purtat de un politician 
controversat, cu un trecut cel puţin dubios … Astfel de 
tentative nu numai că nu conving pe nimeni, ba 
dimpotrivă, fac deservicii acestor personaje 
manipulatoare ce nu precupeţesc nici un efort şi nici un 
mijloc pentru aşi atinge scopurile personale.

La un moment dat, în politica românească se vehicula 
o idee, cu substrat parapsihologic, ce promova efectul 
benefic al aşa zisei ,,flăcări violet” … Ca urmare, mulţi 
adepţi ai acestui presupus efect purtau cravate violet, 
eşarfe ori chiar sacouri în această nuanţă, sperând, 
probabil, că aşa vor protejaţi, indiferent de legalitate ori 
ilegalitatea acţiunilor lor …

Mai molipsitoare a fost însă,  cu ani în urmă, invazia 
portocaliului, considerat ca având o vibraţie superioară 
roşului. A funcţionat un timp, până când respectiva 
grupare politici s-a erodat, iar urmările ,,guvernării 
portocalii” au fost asemănate cu codurile portocalii de 
vreme rea … Astfel, portocaliul a fost înlocuit cu verde, 
apoi cu alb, într-o totală derutare …

Manipularea vestimentară în politică cere, în mod 
special, cultură şi bun-simţ. A etala ceasuri scumpe şi 
maşini de lux când vizitezi zone sinistrate este absolut 
incalificabil; la fel, abordarea unor accesorii de marcă la 
negocierile cu sindicaliştii sau greviştii …

Influenţa, persuasiunea, manipularea prin costum se 
practică la nivel subliminal până la nivelul cel mai 
elaborat. Costumul, ca factor de sugestibilitate, permite 
revelarea unor valenţe inedite ale personalităţii fiecăruia. 
Adevărat este că haina nu-l face pe om, dar, paradoxal, 
se poate spune că deşi îl îmbracă, totuşi îl dă de gol în 
ceea ce priveşte educaţia şi sistemul de valori.
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care Godot, pe care îl aminteşte de câteva ori, devine 
metaforă a existenţei, sinonimă cu amânarea – involuntară 
– a unei împliniri latente, mergând până la împrăştiere. 
Mai mult, aşteptarea îşi schimbă direcţia: nu Godot e cel 
aşteptat, ci el aşteaptă.   O prezenţă constantă în textele 
care compun volumul este livrescul, prezent, de pildă, 
prin referirile la personalităţi artistice, mai ales din 
domeniul literaturii, din avangardismul rus (dragii mei 
avangardişti, îi numeşte în Poeme optimiste) – din care a 
tradus, în special din Velimir Hlebnikov, pe care îl 
proclamă Preşedintele globului pământesc, în poemul al 
cărui titlu îl împrumută volumului –, dar nu numai, 
fiindcă numele lui Shakespeare, Goethe, Balzac,  Serghei 
Esenin, E. A. Poe, S. Beckett, A. Ginsberg, Kerouac, 
Unamuno, Ionescu etc. sunt, de asemenea, evocate sau 
invocate, ca şi referiri la opere ale lor. Un amplu poem îi 
consacră, spre finalul volumului, pictoriţei Frida Kahlo, 
graţie creaţiei, dar, cu deosebire, biografiei ei cu totul 
excepţionale. 

Un sentiment de dezrădăcinare sui-generis e prezent 
aproape pretutindeni – începând cu proza cu care se 
deschide volumul, CITITOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ… (o 
proză în loc de prolog la o carte de poeme), o scriere 
fantezistă, despre singurul cititor în limba română din 
secolul al 33-lea, şi continuând cu poemul-invocaţie, uşor 
nostalgic, uşor ironic, din incipitul cărţii: Maică 
Literatură Română / iartă-i poetului / involuntara-i 
neascultare / de-a se fi născut în Basarabia / şi nu la 
Bucureşti – coroborat cu emoţia trăirii, în ansamblu, dar şi 
în faţa unor manifestări izolate ale firii, spre exemplu, în 
faţa zăpezii, care-i stârneşte impulsul aproape irepresibil 
de a se şterge pe picioare la ieşirea din casă, pentru a nu o 
macula: Prima ninsoare – imaculată / … imacu – albă 
(lată)! – şi /gândul uşor hazliu că /înainte de a ieşi în 
curte / se cade / să-ţi ştergi picioarele de / preşul din 
prag… 

Indirect, se poate aprecia că poemele din volum fac, de 
fapt, elogiul simplităţii, paradoxal complexe, tonul 
dându-l sutra florii-soarelui, în elaborarea căreia poetul 
şi-l ia părtaş pe A. Ginsberg, al cărui somn într-un cimitir 
din S.U.A., în finalul poemului, îi evocă poetului propria 
tinereţe, Când eram / mai tânăr şi eram / un cimitir de 
poeme încă nenăscute…

În spirit ludic, aglutinând sacrul cu profanul, apelând 
la ironie şi la autoironie, parafrazează mituri sau le 
parodiază. Astfel, rescriind Geneza – pe care o defineşte: 
… Geneza fiind / abso- / LUTUL / pe care l-a frământat / 
între degete / DUMNEZEU… –, oferă un adamism rusesc, 
când întâiul om, adresându-se lui Dumnezeu, după 
facerea Evei, cere şi i se răspunde: – Doamne Părinte 
Atoatecreator, / mai ia-mi, / mai rupe-mi câteva coaste, / 
de asemenea modelându-le… Chî, chî… / – Şi ce-ai dori tu 
să fac / din ele?... / – O matrioşkă, Doamne…  Pe de altă 
parte, invocând-o pe Diana, zeiţa vânătorii, îşi arogă 
statutul de câine între câinii ei, poate / câinele cel mai 
câine / de pază / şi de iubire şi o proclamă zeiţă / a iubirii 
/ iţă. Alteori, la mit se poate pleca dinspre faptul mărunt, 
cotidian: spre exemplu, o Ană – alt liant, între culturi, 
între suflete, între Cer şi Pământ, reiterând destinul 
strămoaşei sale, prin zidirea dragostei –, măritată într-o 
ţară străină / în Oceania undeva / pe unde / se tăinuise 
probabil şi Gauguin, se teme că soţul ei, care a învăţat 
româneşte, după moartea ei nu va mai avea cu cine vorbi 
acolo departe limba ei, dar După ceva tăcere / de sus / 
Dumnezeu a spus: / – Cu mine. 

Spre deosebire de confraţii lor din ţară, scriitorii 
români din afara graniţelor nu se sfiesc să-şi exprime 
direct sentimentele faţă de pământul natal (Iubesc ţara în 
care m-am născut) şi, între  frustrare, nostalgie, cinism, 
Leo Butnaru îşi manifestă mândria de a aparţine unui 
popor şi unei ţări, care i-au dat lumii pe Brâncuşi, pe 
Brauner, pe Tristan Tzara, dar de care, în acelaşi timp, se 
simte departe.  

Într-o originală Rugăciune, poetul nu cere, explicit, 
nimic, doar observă şi denunţă o lume trăind în 
degringoladă fiindcă Nimic şi nimeni nu se poate rupe / 
din neagra umbră a timpului / sau a timpului ca umbră 
neagră. Problematica adusă de volumul lui Leo Butnaru 
include, fireşte, şi arta, una dintre puţinele înfăptuiri 
umane prin care se poate să atenta la samavolnicia 
timpului, pentru că, de exemplu, despre poezie, bătrânul 
înger-poet spune: Poezia e sora de taină a / 
îndumnezeirii… Iar harul artistului poate să înnobileze 
realitatea, aşa cum, filmând Şatra, la Cernăuţi, Emil 
Loteanu a făcut ca oraşul să poată întruchipa Viena, chiar 
dacă pentru un timp limitat.

Asumându-şi, aşadar, două destine (pe parcursul 
destinelor mele – sovietic / şi moldo-român), Leo Butnaru 
creează o poezie infuzată de autobiografismul pe care nu-l 
poate eluda, marcat, cu deosebire de amprenta 
antinomică lăsată asupra personalităţii sale, în perioada 
formării îndeosebi, pe de o parte de dictatura comunistă, 
iar pe de altă parte de cultura rusă de care se simte legat, 
găsindu-şi afinităţi cu mulţi dintre scriitori, atât în 
privinţa operei pe care au creat-o, cât, mai ales, mutatis 
mutandis,  a martirajului pe care l-au suferit, dar 
depăşind pe departe, fără discuţie, nivelul unei literaturi 
marginale, de provincie. 

8 CRONICA

O călătorie în lumea tăcută a cărţilor este mai mult 
decât o aventură frumoasă, o aventură care, de cele mai 
multe ori nu presupune nici un fel de risc pentru că este o 
călătorie de plăcere prin imperiul viselor, a imaginaţiei şi 
a construcţiilor metaforice, chiar dacă în fiecare carete se 
află foarte multă lume reală, lume care poate fi pipăibilă. 
Dealtfel, se ştie prea bine, deci nu e nici o noutate să spun 
că, lumea ficţiunii pure nici nu existză. Există doar o sumă 
întreagă de lumi convenţionale, reale, o sumă de lumi care 
cel mai adesea se suprapun în straturi  mai subţiri sau mai 
groase, peste memoria autorului, lăsănd libere imaginile, 
care, de cele mai multe ori sunt greu detectabile datorită 
talentului fiecărui scriitor în parte. De asta, probabil, se şi 
foloseşte butada cum că literatura din literatură se 
construieşte iar cărţile din cărţi se scriu. Şi nu cred că poate fi 
bănuit cineva prin asta de plagiat în toată această 
aventură a creaţiei non-ficţionale.  Cei care citesc opera 
unui scriitor şi apoi încearcă să decodifice, să suprapună 
sau, să să re-compună lumile din cărţi sunt criticii literari,  
acei medici terapeuţi predispuşi să-şi destăinuie pripriile 
înnţelesuri unui cititor care, adesea este mult mai bine pus 
la punct decât toţi aceştia la un loc. Doar că cititorul nu 
are ştiinţa de a se exprima aşa cum o face criticul literar, 
cel care şi-a făcut o profesie din a desluşi sensuri şi lumi 
din cărţile citite, sensuri la care uneori nici chiar autorul 
nu s-a gândit. Într-un anume fel criticul literar re-scrie 
opera comentată aşa cum o vede el şi nu cum o trimite 
cititorului autorul. De aceasta se şi spune că viaţa bate cel 
mai adesea romanul şi că fiecare om în parte trăieşte cel 
mai bun şi mai interesant roman, roman care de cele mai 
multe ori rămâne scris doar pe foile memoriei.

Este criticul literar un scriitor? Iată o întrebare la care 
cele două tabere: scriitor- critic literar, dau răspunsuri 
contradictorii. Şi vorba lui Ion Creangă: au şi unul şi 
celălalt dreptate.

Această polemică este veche de când a apărut critica 
literară care din fericire pentru scriitor a apărut mult după 
ce a apărut scriirea literară şi deci aici nu se mai poate 
spune dacă a apărut întâi oul sau găina pentru că se ştie 
clar cine a apărut mai întâi. Creaţia literară a apărut şi a 
devenit materie primă, acea materie pe care criticul literar  
urmează să o diagnosticheze, să o gloseze şi apoi, cu multă 
abilitate să o includă în grila sa de lecturi. Dacă totuşi 
criticul literar reuşeşte să scape de ariditatea noţiunilor 
pur teoretice, să facă textul critic drept pagină literară, 
cum se întâmplă în multe cazuri, atunci cu siguranţă că 
acesta este şi scriitor, iar dacă nu, este doar om de 
ştiinţă...literară. Se spune: criticul literar este, în cea mai 
mare parte un scriitor ratat sau, pentru a deveni un critic 
literar important trebuie să te ratezi în cât mai multe 
genuri litarare. Sunt şi excepţii de la această regulă şi asta 
dovedeşte cum că adevăraţii mari critici literari sunt şi 
scriitori importanţi.

În Aventura lecturii Mioara Bahna reuşeşte să 
depăşească această condiţie de cititor profesionist, de 
specialist în teorie literară şi să construiască, prin 
decodificarea textelor, lumi paralele ale cărţilor 
comentate, într-un agreabil stil literar, stil care poate fi 
luat foarte uşor drpt literatură pur şi simplu. Coerenţa şi 
logiga frazelor, cheia cu care deschide sensurile fiecărei 
cărţi comentate produc ceea ce se poate numi o adevărată 
bucurie a lecturii în această aventură intelectuală.

Critic literar tot mai prezent prin paginile revistelor 
literare de ţinută din ţară şi nu  numai, Mioara Bahna, 
reuşeşte, prin cronicile sale, să se impună tot mai mult 
demonstrând că a fi critic literar trebuie să ai cel puţin trei 
calităţi şi anume, să ştii carte, să ai simţul valorilor şi să fii 
tu însuţi scriitor pentru a putea  pătrunde şi decoda 
tainele cărţilor. De obicei criticii literari debutanţi, de la 
noi, îşi exersează mâna., prin reviste, făcând comentarii la 
cărţile scriitorilor români, cel mai adesea amici ai lor sau 
ai redactorilor şefi, dar nu întotdeauna asupra cărţilor de 
valoare, pe care să le impună cititorului, apoi acele 
cronichete, cu sârguinţă, le adună între coperţile, uneori 
ochioase, alteori anoste şi inexpresive, şi devin astfel cărţi. 

Sigur, ceea ce publică nu înseamnă că se înscrie într-
un sistem critic bine pus la punct şi nici un sistem de 
valori solid, şi, de aceea, de cele mai multe ori scriu 
despre mode şi nu despre valori. Ceea ce realizează 
Mioara Bahna în această carte este exact aşa cum trebuie 
să fie un critic literar. Adică să se ocupe de scriitorii 
importanţi din litaratura română şi cea universală. Cartea 
„Aventura lecturii” impune un „proces de creaţie, între divin 
şi uman” aşa cum a reuşit să-l decodifice din lecturile 
solide  cu care şi-a mobilat temeinic creierul. Autoarea, în 
această aventură a lecturii, în care ne invită, scrie despre 
„Deşertul  tătarilor” de Dino Buzzati, despre „Calvarul 
inexistent” de Italo Calvino, „Împăratul muştelor” de 
William  Goldin, „Trei într-o barcă ( fără a pune la socoteală şi 
câinele)” de Jerome K. Jerome, „Cartea râsului şi a uitării” 
de Milan Kundera, „Mătuşa Julia şi condeierul” de Mario 
Varga Liosa, „Despre dragoste şi alţi demoni” de Gabriel 

Garcia Marquez sau despre romanele scriitorilor niponi 
Haruki Murakami şi Yasunami Kawabata sau a 
scriitorului turc Orhan Pamuk. Marea majoritate a cărţilor 
despre care se aventurează să scrie aparţin unor laureaţi 
ai Premiului Nobel pentru litaratură, scriitori extrem de 
profunzi, cu universuri şi tipologii de excepţie, cărora 
autoarea reuşeşte să le decodifice ceea ce este mai 
important din aceste cărţi şi să direcţioneze cititorul spre o 
lume cu totul specială, o lume pe care ea a reuşit să o 
evidenţieze şi să o pună în valoare. Mioara Bahna ştie să 
descopere, la fiecare dintre scriitorii analizaţi, „tărâmul de 
dincolo de cuvinte” să  re-construiască universul fiecărui 
scriitor. Titlurile alese pentru cronicile sale, fie că sunt 
poetice, fie că sunt doar incitante la lectură, îi servesc 
drept un bun suport, o adevărată planşă pentru a se 
exprima, şi coerent şi laconic, atâta cât să incite şi să nu 
plictisească. Această aventură propusă de autoare 
demonstrează, cu prisosinţă toate cele trei elemente pe 
care le consideram drept necesare pentru un critic literar 
serios, un critic literar care ştie să provoace la lectură. Voi 
cita în final unul dintre argumentele teoretice pe care 
autoarea le pune la dispoziţia cititorului în preambului 
cărţii spre a demonstra argumentele solide pe care le 
uzitează spre alcătuirea acestei cărţi în mod special şi a 
întergii sale critici, în general: „Admiţând faptul că artiştii 
pot fi receptaţi ca manifestând un grad mare de 
subiectivitate sau de obiectivitate, în privinţa viziunii 
asupra lumii care se regăseşte în operele lor, Delacroix 
identifică raporturile pe care viaţa le are cu opera de artă: 
arta se poate plasa în afara vieţii, în lumea formelor 
estetice; arta poate să identifice viaţa frumoasă, poate să o 
idealizeze ( pentru Eminescu, poezia este, în acest sens, 
strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea); arta poate să 
producă uitarea vieţi sau poate să exprime personalitatea 
de care autorul vrea să se desprindă”.  Mioara Bahna, în 
critica literară pe care o practică, reuşeşte să se desprindă 
de lumile propuse de scriitorii pe care îi analizează şi să 
realizeze o traiectorie de lectură văzută ca o eternă 
provocare. Şi acest lucru nu este deloc puţin pentru un 
critic literar care are cu adevărat multe de spus în această 
aventură pe care şi-o asumă.

Mioara Bahna, Aventura lecturii vol. I. Scriitori străini, 
Editura Valmar, Râmnicu Sărat, 2012, 188 p. 

Volumul Ordine de zi, ordine de noapte (Editura 
VALMAN, Rm. Sărat, 2009), al lui Leo Butnaru, aduce un 
fragment din hermeneutica unei vieţi trăite între două 
culturi, aflate într-o continuă dispută, făţişă uneori, 
pentru a îngloba cultura intermediară. Poemele care-l 
compun oferă cititorului – căruia poetul îi dedică în final o 
odă – un panoptic alcătuit din ipostaze ale prozaicului 
cotidian, traversate frecvent de ecouri mitice, prin 
intermediul unui eu liric care se simte ultragiat de real, în 
abordarea căruia se manifestă însă cu dezinvoltură, deşi 
nu poate fi ignorată autocenzura  expansiunilor sufleteşti, 
pe care şi-o impune. 

Scrise în vers liber, apropiindu-se uneori de 
fragmentarism, poemele din volum pot fi considerate o 
ilustrare a postmodernismului, în ele regăsindu-se multe 
dintre atributele acestui fenomen cultural, între care 
desolemnnizarea discursului, apelul la intertextualitate, la 
parafrază, prezenţa ludicului (spre exemplu în etimologii 
fanteziste: domnule Becket / pare-se / am reuşit să 
descifrez / mersul acestui Godot / al dumitale / al nostru – 
ar veni de la englezescul / go – mergi du-te / şi / don't – nu 
face…) , abolirea majorităţii normelor ortografiei (voi 
renunţa / la majuscule deoarece / de aici încolo orice 
cuvânt ar trebui să-l scriu cu majusculă de important ce 
mi se pare totul)  şi ale punctuaţiei, cumulul de imagini, 
senzaţii, emoţii, suprapuse adesea, din care se compune 
lumea etc.: un pocnet din degete care duce cu gândul la 
Arhimede, imaginea unei prostituate în miez de noapte 
fumând la un colţ de stradă, iluzionistul plecând spre 
casă, după spectacol pentru a se întoarce a doua zi spre a 
crea din nou / desăvârşită minciună – pe / sine însuşi, 
viaţa ca o transmitere a ştafetei de la o generaţie la alta, 
comunismul sovietic discreţionar, amintirea sârmei 
ghimpate a Gulagului, în care a murit Mandelştam, a 
glontelui care a intrat în tâmpla lui Maiakovski, imaginea 
oraşului Sankt-Petersburg, a Nevei, a aurorei boreale care-
i generează un imens dor de casă, oraşul, ca pepinieră de 
fiinţe, dar, mai ales, de nefiinţe sunt doar câteva ipostaze 
ale amintitului de câteva ori Turn Babel – ceea ce / 
dumnezeu avea să şteargă de e faţa pământului / nu însă 
şi din gândul acestuia –  al lumii, din care se construieşte 
imaginarul artistic al volumului.

Răstignit, aşadar, între două culturi, între două istorii, 
între două lumi, la fel ca Basarabia, şi impregnat de 
această dihotomie, deşi rămâne, în mod firesc, ataşat de 
spaţiul natal, poetul propune, prin scrierile sale, un 
univers în care armonizează influenţe distincte care i-au 
înrâurit formarea personalităţii, de la Ecleziast şi până la 
beat generation, într-o aşteptare, aparent fără obiect, în 
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Aventura lecturii... „între divin şi 
uman”

Leo Butnaru:   
sau viaţa ca 

Ordine de zi, ordine de noapte
tentativă de a fi
Ordine de zi, ordine de noapte
tentativă de a fi

Mioara BAHNA



*Proiect literar: Leprozeria Tichileşti. Interviu cu 
Lucian Dan Teodorovici  Alexandru * Florin Platon - 
Cartea de istorie: A murit G.M. Cantacuzino, arhitectul 
palatului mitropolitan din Iaşi, ca un câine?  *Mariana 
Codruţ - Cu poezia e ca şi cu agricultura  *Două cărţi de 
Liviu Antonesei - Poveşti filosofice cretane, Editura Herg 
Benet Publishers, 2012 şi Victimele inocente şi colaterale 
ale unui sângeros război cu Rusia, Editura Polirom, 
2012.

 
Răsfoind presa literară basarabeană, putem constata 

că revista “Contrafort” se menţine, de departe, în toate 
topurile. Editată de Institutul Cultural Român şi de 
compania moldavă Contrafort, publicaţia – de tip 
”magazin” - a fost lansată în octombrie 1994 şi este 
scoasă pe piaţă cu frecvenţă lunară. Cu certitudine, dacă 
se bucură de succes, aceasta se datorează directorului şi 
redactorului-şef, Vasile Gârneţ şi respectiv Vitalie 
Ciobanu, dar şi echipei, cu membri ”tot unu şi unu”: 
Grigore Chiper, Nicolae Spătaru, Eugenia Bojoga, 
Vladimir Bulat, Iulian Ciocan, Constantin Cheianu şi 
Iurie Bodrug. Zăbovind puţin asupra ultimului număr - 
3-4 (209-210), apărut la începutul lunii trecute -,  
observăm că se înscrie în linia deja binecunoscută, 
având consacrate rubrici speciale de interviu, proză 
scurtă, poem, comentarii de carte, teatru, film, muzică, 
arte plastice ş.a. Ceea ce mai remarcăm este că prezenţa 
unor autori ieşeni este dintre cele mai active, indiferent 
de profilul secţiunilor. De pildă, paginile 3 şi 4 găzduiesc 
interviul luat de Vasile Gârneţ lui Lucian Dan 
Teodorovici, cel care girează seria de proză română 
contemporană de la Polirom. Tema centrală o constituie 

romanul acestuia, Matei Brunul, considerat una dintre 
cele mai remarcabile apariţii din proza românească a 
ultimilor ani. În două vorbe, aşa cum ne spune V. 
Gârneţ, putem reţine că ”Destinul frânt în mod barbar al 
lui Bruno Matei simbolizează destinul tragic al întregii 
Românii. Protagonistul romanului, de meserie păpuşar 
la un teatru, este ajutat să-şi «uite» identitatea de alţi 
mânuitori de marionete – de artizanii noului regim. 
Memoria sa este ştearsă (cum ai apăsa astăzi pe tasta 
«delete» a unui calculator), pentru ca pe locul astfel 
«curăţat» să-i fie încărcată o biografie de «om nou», 
devotat măreţului proiect la care trudeşte partidul. 
Există aici o ironie tragică, subiacentă: jocul lui Matei cu 
păpuşile devine jocul unui regim criminal cu destinele 
unor oameni vii.” Pentru că e ieşean de-al nostru, nu 
poate decât să ne bucure că Lucian are în pregătire o altă 
carte, care se anunţă extrem de interesantă. Mai ales că 
proiectează ca întreaga acţiune să se petreacă la 
leprozeria Tichileşti a anilor '50. Şi ca dovadă că lucrurile 
sunt avansate, romancierul ne declară că ”am creat deja 
personaje, episoade, idei. Ba chiar am şi scris câteva 
pagini din el (roman – n.ns.).” Un alt ieşean, de data 
aceasta un universitar – profesorul Alexandru-Florin 
Platon – în ”Un om, o epocă” (pag. 6 şi 7), se opreşte 
asupra Cărţii de istorie. Este vorba despre lucrarea Une 
vie en Roumanie. De la Belle Époque a la République 
populaire, 1899-1960, scrisă de Jean Michel Cantacuzene 
şi apărută anul trecut la Paris (L'Harmattan). De aici 
sunt desprinse şi discutate mai multe elemente 
biografice ale lui George Matei Cantacuzino (1899-
1960), ”arhitect celebru (lui i se datorează, între altele, 
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Mai schimbi cu Moartea lămpi şi teoreme
de teatru-absurd: pendulul şi o coasă.
stiletul surd în plaga nebuloasă
sondează orga. Tristele boeme

dansează rock a sânilor angoasă
cu gloanţe oarbe împuşcaţi devreme.
Fitilul lent prin fistule trireme
însângeră sodoma să descoasă

mioapa rază silnică. Nadirul
noian de lavă tremură şi mirul
desnoadă ştreangul candelei adâncă

la roatele vederii ca povară.
Roita rugă orbilor aruncă
fărămituri de pâne şi de ceară.

Avem nevoie de rugăciune. De o puternică 
rugăciune a inimii avem nevoie. De o rugăciune care 
să ne salveze, trezindu-ne la realitate. Smulgându-ne 
glasului din lăuntrul nostru. Din acel glas care nu ne 
mai lasă în pace, care ne mistuie liniştea, care ne 
învrăjbeşte şi ne aruncă unul în faţa celuilalt. 
Îmbrăţişarea a ajuns să fie sugrumarea aproapelui. 
Nu mai avem înţelepciune, nu mai avem răbdare, 
nu ne mai ascultăm unul pe celălalt. Ne lipseşte 
solidaritatea, cum, de fapt, ne lipseşte măsura 
lucrurilor. Am depăşit cu mult orice închipuire, 
orice limită a răbdării. Prea multele noastre orgolii 
mărunte ne-au blocat orice încercare de a ridica 
privirea la nivelul orizontului. Suntem pedepsiţi să 
ne limităm libertatea doar la ceea ce ochii noştri 
înfipţi în pământ văd. Doar mişcările umbrelor, 
gâzelor, târâtoarelor ne sunt la îndemână, ne dau 
voie la reacţii cu ajutorul cărora credem că ne 
construim măreţul viitor.   

Este timpul să ne rugăm. Dar nu în genunchi, nu 
aplecaţi. Să ne rugăm privind cerul, solicitând o 
legătură directă cu Dumnezeu. Avem nevoie de 
această audienţă urgentă, pe care Dumnezeu ar trebui 
să ne-o acorde, dacă mai ţine minte că Sfântul 
Andrei, trimisul său, este cel care ne-a învăţat 
această înălţare de ochi şi de speranţe înspre graniţa 
dintre sufletul nostru şi sufletul văzduhului.

Astăzi avem nevoie de această evadare din 
nimicnicia noastră. Simţim nevoia unei forţe care să 
ne elibereze de patimile şi, mai ales, de orgoliile 
noastre rănite. Nu doar un biet preşedinte suspendat 
sau o CCR dezorientată este de vină pentru tot ceea 
ce noi suntem obligaţi să îndurăm.  

Nu alţii sunt de vină pentru greşelile noastre. Ar 
trebui să ne oprim cu toţii. Să stăm înlemniţi câteva 
secunde, atât cât sunt necesare pentru ca toţi să 
avem gândul ocupat cu rugăciunea inimii, să ne 
activăm resursa de iubire, care să ne aducă la acelaşi 
numitor comun, astfel încât să fie posibilă iertarea, 
să fie posibilă îmbrăţişarea, să fie posibile 
înţelegerea, solidaritatea faţă de viitorul nostru 
comun.  

Avem nevoie de o iminentă limpezire. De o 
repunere a sentimentelor noastre curate, 
descongestionate de tot ceea ce ar putea să însemne 
mizerie, în văzul tuturor, astfel încât transparenţa să 
ne fie aliatul care să ne arate exact aşa cum suntem, 
fără farduri strălucitoare, fără ambiţii ascunse, 
mascate de enunţuri sforăitoare, de genul „mor 
pentru tine ţărişoara mea”.  

Este nevoie de un stop cadru. De o oprire bruscă 
din alergarea noastră bezmetică, alergare care nu ne 
poate duce decât în prăpastie. Avem nevoie de o 
clipă de graţie. De o trezire din hipnoza pe care 
setea de putere ne-a produs-o necondiţionat. Şi, 
toate aceste „nevoi necesare” ar trebui obţinute în 
condiţii de secetă, de lipsă de dialog, de duşmănie 
profundă. Este ca şi cum am încerca să sădim în vânt 
sămânţa de la care aşteptăm să crească copacul. Să 
crească speranţa rodului. 

Iată de ce rugăciunea noastră ar trebui să fie una 
de deşteptare. Una din care să reîncepem să învăţăm 
să ne privim în ochi, să ne respectăm tăcerile, să ne 
urmărim vorbele, să ţinem cont unul de celălalt, 
chiar şi atunci când vorbele aproapelui nu ne 
convin, nu ne sunt pe plac, nu ne fac bine visurilor 
noastre. 

Avem nevoie de această „pauză publicitară” în 
care reclamele să pună în valoare nevoia de iubire 
dumnezeiască, singura în măsură să ne ierte de toate 
patimile şi să ne pună în braţe duşmanii sub forma 
firească a adversarului de idei. Acesta ar trebui să fie 
noul început, noua provocare în faţa căreia să avem 
acelaşi gând comun, iubirea faţă de aproapele 
nostru. În ce lume trăim?

Ionel BOSTAN

Ieşeni în revistele culturale de la 
ChişinăuIubirea Dumnezeiască

August 2012

fostul bloc Carlton din Bucureşti, pavilionul României la 
expoziţia universală de la New York din 1939 şi aşa-
numitul palat mitropolitan din Iaşi), pictor apreciat şi 
scriitor…” G. M. Cantacuzino ”aparţinea unei ramuri 
din Moldova a numerosului neam al Cantacuzinilor…, 
înrudite şi cu celelalte mari familii ale timpului, Ştirbey, 
Bibescu…” Cu ajutorul lui Jean Michel Cantacuzene, 
Alexandru-Florin Platon scoate în evidenţă un destin 
profund dramatic. După 1945, ”pentru arhitectul şi 
pictorul de succes de odinioară începea calvarul prin 
care au trecut, în deceniul şi jumătate care a urmat, toţi 
cei din lumea lui. Inculpat pentru «terorism» şi 
apartenenţă la o «organizaţie fascistă», G. M. 
Cantacuzino a fost condamnat la cinci ani de închisoare, 
pe care i-a petrecut la Canal şi Aiud, nu fără a ocoli şi 
Piteştii…” Totuşi, într-un final ajunge ”inspector 
referent al Comisiei Monumentelor Istorice, cu 
misiunea de a repertoria bisericile de lemn de pe valea 
Bistriţei, care urmau să fie deplasate prin construcţia 
barajului de la Bicaz.” De subliniat că deformaţia 
profesională de istoric-cercetător a lui Al. F. Platon a 
făcut să se lase şi cu anumite critici în materie de 
acurateţe a celor prezentate în lucrarea francezului. 
Dacă ne gândim doar la circumstanţele morţii 
creatorului palatului mitropolitan din Iaşi, descrise în 
lucrare, este contestabil faptul că şi-ar fi găsit sfârşitul 
”ca un câine în celula [sa] de călugăr, fără ca cineva să-i fi 
auzit strigătele de ajutor timp de 48 de ore”. În realitate, 
susţine Al. F. Platon, ”acesta şi-ar fi sfârşit viaţa la 
Spitalul Sf. Spiridon, unde fusese (probabil) transportat 
după declanşarea hemoragiei (digestive – n.ns.), având 
parte de o îngrijire medicală convenabilă, dar care, din 
păcate, nu i-a mai putut salva viaţa.” Trecând la un 
registru mai optimist, observăm că pe o jumătate de 
pagină (no.9), ieşeanca noastră Mariana Codruţ, 
argumentează că ”Scriind poezie, încerc să aud sunetul 
sufletului meu şi îmi doresc să-l fac să semene celui scos 
de un pahar de cristal când îl loveşti delicat cu un cuţit.” 
(Cu poezia…). În termeni comparativi, ne spune că ”Scriu 
proză sub presiunea preajmei, adică a lumii din afară; 
scriu poezie sub presiunea adâncului, adică a lumii 
dinăuntru, mult mai dominatoare decât cea exterioară.” 
În fine, suntem atenţionaţi de Mariana şi asupra unei 
condiţii mai pământene: ”Cu poezia e ca şi cu 
agricultura: nu trebuie să pierzi momentul, trebuie să o 
faci atunci când se cere ea făcută.”

(Chisinau – Statuia lui „Stefan cel Mare”)

n.n.
Întâmpin cu afecţiune recenta plachetă de versuri: 

Nedumeriri târzii semnată de ieşanul Florin Dumitrache. 
Remarc melosul subteran, şocul îngândurării, unduirea 
fiorului liric, mai sigura însufleţire a stihului: „Steaua 
mea, de dor aleasă/Se întoarce pe pămînt./-Vrei acum să-
mi fii mireasă/Să am cu cerul legământ?”. O adequată 
prefaţă o însoţeşte, având girul poetului Cassian Maria 
Spiridon, invitând cetitorul să parcurgă textele în necesara 
vibrare.
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Uşor surprinzător 
pentru cititorii fideli ai 
cronicilor sale, publicate cu 
sârguinţă în „Suplimentul 
de cultură”, universitarul 
Florin Irimia (asistent la 
Catedra de Engleză a 
Literelor ieşene) debutează 
cu un ingenios roman al 
dezabuzării: Defekt, 
Editura Brumar, 
Timişoara, 2011. Deşi a fost 
comparat, până acum, cu 
ficţiuni semnate de John 
Kennedy Toole, Douglas 
Coupland, Will Self, Chuck 
Palahniuk sau Gary 
Shteyngart (comparaţii altminteri cu totul onorante, 
care se susţin parţial, dacă luăm în calcul grotescul 
faptelor narate, sarcasmul instanţei auctoriale, 
proporţia variilor tehnici şi mai ales abundenţa 
trimiterilor intertextuale), Defekt este totuşi 100% 
românesc. Fireşte, la această impresie nu contribuie atât 
„localizarea” acţiunii, cât reprezentativitatea hăţişului 
halucinant de fapte prin care trec personajele cărţii 
(decupate din actualitatea noastră imediată, ele par a 
avea un anume grad de reprezentativitate pentru 
câteva categorii socio-profesionale prea bine cunoscute, 
de la profesorii blazaţi la afaceriştii veroşi sau 
politicienii lipsiţi de scrupule care ne conduc destinele) 
şi în special substanţa dubletului eseistic al Defektului. 
Deşi acest dublet este atribuit, în general, unui personaj 
nesuferit şi nu foarte credibil – Eduard Tăutu, un 
amestec greu digerabil de vanitate şi ipocrizie, dispreţ 
cvasigeneralizat şi frustrări de tot felul, care îl fac să se 
lanseze, încă din primele pagini, în tirade antiromâneşti 
până la urmă injuste (şi nu pentru că sunt pline de erori 
inclusiv ortografice!).

Trebuie spus, de la început, că e aproape imposibil 
să rezumi confesiunile pe mai multe voci, în care se 
mixează formule epice şi registre stilistice diverse: în 
roman se exersează, cu egală deferenţă şi râvnă 
auctorială, diaristica, epistolarul, naraţiunea homo- sau 
heterodiegetică. E destul să amintesc faptul că din 
tăvălugul de fapte, fie ele „reale” sau onirice, nu lipsesc 
deghizările şi demascările neaşteptate, crimele şi 
violurile, hoţiile şi trădările de tot felul, şantajul, 
atentatele cu bombă şi arestările spectaculoase. 
Plimbarea prin pădurea narativă concepută de Florin 
Irimia înseamnă, însă, înainte de orice altceva, 
pătrunderea într-un tufăriş eseistic ce creşte din teme 
existenţiale şi (etno)identitare. În special în prima din 
cele trei cărţi care alcătuiesc romanul (Defekt, Infekt şi 
Perfekt), faptele – destul de greu de urmărit, oricum – 
se descompun în reflecţii despre starea de fapt a unei 
naţiuni aproape degenerate. Sau, în termenii unuia 
dintre mandatarii textuali ai autorului: „suntem o 
naţiune rudimentară, un animal mocirlos, mic, agresiv, 
şi fricos, cu privirile aţintite mereu în jos, preocupat 
numai de noroiul din jur şi de aceea incapabil să vadă 
că mai încolo glodul face loc ierbii”. Fireşte, motivele 
din urmă nu sunt singurele care să justifice o astfel de 
etichetă. Să mai selectez doar alte câteva, expuse sub 
forma unor interogaţii – pe care şi le-ar pune frecvent, 
cum susţine eronat primul narator al romanului, 
Eduard Tăutu, tocmai categoria din care – volens 
nolens – face parte, adică profesorimea sufocată de 
marasm în cancelariile şi sălile de curs ale patriei:  „De 
ce ne-am apucat de hoţii după nouăzeci? Pentru că cei 
care s-au instalat la putere erau ei înşişi hoţi şi, cum s-ar 
zice, au dat tonul? De ce am devenit o ţară de corupţi? 
De ce cei mai mulţi dintre noi nu mişcă un deget dacă 
nu primesc ceva în plus, o mică/mare atenţie? De ce s-a 
legiferat şpaga? De ce trebuie să ai pile ca să ocupi un 
post (mai bun)? De ce suntem o ţară plină de mitocani? 
De ce plecăm în alte ţări să facem paradă de mitocănia 
noastră? De ce n-avem autostrăzi? De ce ne sunt 
bolnavii plimbaţi din spital în spital? De ce ne ard nou 
născuţii în maternităţi? De ce ne place să trăim în 
mocirlă? De ce ne dăm în cap unii la alţii? De ce nu ne 
încurajăm valorile? De ce la alţii se poate şi aici nu?” 
etc. etc.

Una dintre ambiţiile nemărturisite ale prozatorului 
trebuie să fie, de bună seamă, capacitatea de a cuprinde 
în albia ficţiunii cam toate subiectele ce prezintă, cu 
precădere astăzi, interes naţional şi individual: 
mediocritatea şi ratarea, inclusiv etnică; tentaţia 
exilului, inclusiv cel interior; iresponsabilitatea socio-
profesională şi familială; greaţa de a (se) scrie şi 

Cărţi de top singură viaţă terminată înainte de împlinirea a 35 de 
ani! Probabil că cifrul explicativ al vieţii şi operei 
prozatorului Anton Holban poate fi definit ca un 
principiu muzical. Aceasta nu numai în sensul 
dragostei pentru muzica bună (Holban a fost un 
meloman recunoscut şi chiar un cronicar muzical dintre 
cei mai subtili), ci în sensul unei scheme ordonatoare 
care i-a ghidat, din umbră, paşii şi scrisul. Punem 
această existenţă sub semnul muzicii, dar vedem, 
etimologic, în muzică un anumit sistem de ordonare a 
universului.A presupune că tocmai stilul existenţei sale 
a fost cel care a valorizat scriitorul nu este pură 
speculaţie, ci o explicaţie a psihologiei receptării lui 
Anton Holban. 

O altă latură incitantă a personalităţii lui Holban 
este dezvăluită de mitropolitul (şi scriitorul) Valeriu 
Anania. Întîlnirea dintre Anania şi Holban a fost 
prilejuita de relaţia elev-profesor în cadrul Seminarului 
Central din Bucureşti, unde reputatul prozator român 
îşi împlinea statutul de cadru didactic pe disciplinele 
limba şi literatura franceza şi limba şi literatura româna. 
Postura profesorala a lui Anton Holban ni se releva a fi 
fost cel puţin noncomformista, el fiind mai degraba 
preocupat de stabilirea unor relaţii de camaraderie şi 
încredere reciproca cu elevii sai, programa şcolara fiind 
reconfigurata într-o maniera personala cu mobilul unei 
cît mai intense lecturi a literaturii contemporane. Spirit 
boem, dar de un rafinament cultural incontestabil, 
Anton Holban ramîne în memoria lui Valeriu Anania ca 
un caracter al contrariilor: „În Holban era un amestec 
de gravitate şi inocenţa, de tristeţe şi frenezie, de 
spaima şi vitalitate.”(Anania, Valeriu, Rotonda plopilor 
aprinşi, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Florile Dalbe, 
1995, p. 90) Responsabilitatea şi calitatea umana a 
dascalului se afirma şi prin prisma relaţiei personale 
care s-a instituit între el şi Valeriu Anania, prozatorul 
intuind talentul viitorului scriitor, semnatar al 
memoriilor. Fara a-i ţine prelegeri de stilistica şi teorie 
literara, prozatorul afirmat pare a-i fi fost primul sprijin 
discret unui ucenic în ale scriiturii, încurajîndu-l pe 
Anania sa scrie, oricum şi orice, pentru a avea de unde 
pleca. Indirect, Anton Holban îi prilejuieşte lui Valeriu 
Anania debutul ca prozator în publicistica, prin 
semnarea, în 7 ianuarie 1937, în revista „Vremea”, a 
unui emoţionant necrolog, omagiu adus dascalului 
trecut prematur la cele veşnice. Reţinem din acest text o 
trasatura funciara a 
omului Anton Holban, 
frica de moarte: „Cîteodata 
ne vorbea şi despre 
moarte, de care era veşnic 
îngrozit. Nu se putea 
împaca deloc cu ideea ca, 
odata, va trebui sa dispara 
din lumea prietenilor sai.”; 
„Acest «ultim» absolut îl 
îngrozea şi-l facea sa se 
cutremure.”( Ibidem, p.86) 
Frica de moarte era o 
consecinţa involuntara a 
ateismului sau, declarat şi asumat, dar neostentativ şi 
tolerat de directorii a trei instituţii şcolare teologice în 
care activase ca dascal tînarul prozator (Constanţa, 
Cernica, Bucureşti). Toţi elevii cunoşteau însa nu 
ateismul, ci faptul „... ca profesorul era obsedat de ideea 
morţii şi purta în el o pustiitoare spaima de neant.” 
(Ibidem, p.100), mergînd pe logica deopotriva a 
absurditaţii de a te naşte şi de a muri. Elevii teologi îi 
aflau un corespondent într-o carte de ritual, unde un 
imn „... vorbea despre starea dramatica a sufletului cînd 
se desparte de trup «…Catre îngeri ridicînd-şi ochii, în 
zadar se roaga; catre oameni mîinile tinzîndu-şi, nu are 
cine sa-l ajute…»...” Paradoxal, nimeni nu şi-ar fi 
imaginat ca Anton Holban „... traia mai mult decît 
obsesia unei idei. Traia presentimentul apropiatului sau 
sfîrşit”. Valeriu Anania, elevul care îi ceruse tremurînd 
o dedicaţie pe romanele magistrului, Ioana şi Romanul 
lui Mirel, îşi însoţeşte profesorul pe ultimul drum, la 
Crematoriu, ca un prieten parasit. Regretînd, conform 
credinţei creştine, ca nu avea liniştea de a-l vedea aşezat 
în mormînt, tînarul Valeriu Anania este alaturi de 
prietenul sau pîna la tentativa de a urmari procesul 
incinerarii, însa priveliştea trupului arzînd îi determina 
pierderea cunoştinţei: „Nu cred ca era vorba de groaza, 
ci de acea rasturnare launtrica a lui Alioşa, pricinuita de 
sfîrşitul stareţului Zosima” (Ibidem, p.102). 

Imobilizat într-o eternă tinereţe, la 34 de ani, Anton 
Holban ne priveşte cu amărăciunea celui care, epuizat 
de maladia melancoliei, si-a semnat trecerea prin fiinţă 
prin nişte pagini care, după şaptezeci de ani, pot fi citite 
ca şi cum ar fi fost scrise ieri. 

dezgustul de a trăi într-un spaţiu în care Răul şi Urâtul 
proliferează în forme absolut monstruoase; tarele 
societăţii româneşti şi atributele infekte ale umanităţii 
care o des-compune tipologic; nefericirea şi tentaţia 
suicidului; demonii de tot felul ce ameninţă cuplul (fie 
el homo- ori heterosexual, proaspăt ori matur, mono-
etnic sau nu); dinamica raporturilor iubire-căsnicie şi 
iubire-paternitate; maladia şi alte forme de mizerie/ 
alterare a fiziologicului şi psihologicului şcl. La care se 
adaugă şi ingrediente mai picante, menite să dea un 
plus de savoare acestei ficţiuni, pluriforme din punct de 
vedere structural şi stilistic, centripete din punct de 
vedere tematic (a se vedea, bunăoară, reflecţiile despre 
viitorul îndrăzneţei gay porn industry pe terenul 
românesc, ce nu mai este de multişor, nici în acest 
sector, virgin). Într-un cuvânt, Defektul absolut, 
degradarea totală, fără nicio altă speranţă decât tratarea 
cu solventul caricaturii, al grotescului sau al cinicului 
cu potenţial taumaturgic. Cum altfel să tratezi, spre 
exemplu, cumulul de Super Sad True Love Stories din 
cartea lui Florin Irimia?!

O alta îmi pare dorinţa de a exploata, într-o manieră 
proprie, cele mai diverse metafore, dominante şi obsesii 
(meta)ficţionale, specifice paradigmei postmoderne: 
labirintul – recte: lumea ficţiunii ca labirint de 
posibilităţi, de perioade trecute ambigue, prezenturi 
paralele şi alternative de viitor; oglinda şi alte forme de 
reflectare speculară; paradoxul disimulării, asemănării 
şi chiar confuziei (inclusiv între personajele naratori, 
Lorin şi Eduard Tăutu), al actoriei (în special cazul 
Scarlett) şi interpretării de roluri (cam toate personajele 
de prim-plan) ş.a.m.d. Sau, dacă vreţi, „propria reţetă 
împotriva acestei N.A.P.A.S.T.E. (Nevroză, Angoasă, 
Panică, Apăsare, Saturaţie, Tristeţe, Epuizare) care s-a 
abătut asupra noastră, a tuturor” – o reţetă abia schiţată 
în Defekt, din câte am înţeles doar primul op dintr-o 
proiectată trilogie.

Deocamdată, din acest melting pot se încheagă un 
amplu şi per ansamblu convingător reportaj din 
infernul existenţial românesc, supracodificat exact atât 
cât trebuie pentru a nu sufoca un cititor sătul să se 
întrebe dacă, într-adevăr, există o Life on Mars şi dacă o 
s-o experimenteze vreodată. Şi nu mă îndoiesc de faptul 
că, în contextul ultimelor evenimente de pe scena 
noastră politică, acest gen de cititor gustă cu adevărat 
rechizitoriul defektelor româneşti semnat de Florin 
Irimia, visând în secret exact la soluţia oferită de al său 
Lorin…

Descins din ramura Lovineştilor, Anton Holban se 
înscrie prozatorilor modernişti interbelici. Opera sa 
însumează, însă, şi aspecte de altă factură. Romanul lui 
Mirel, cartea de debut a scriitorului, şi Parada dascălilor 
marchează linia obiectivă a creaţiilor lui Anton Holban. 
Discrepanţa dintre aceste opere şi cele trei romane de 
maturitate şi noutate artistică – O moarte care nu 
dovedeşte nimic, Ioana, Jocurile Daniei – este evidentă 
în primul rînd prin schimbarea tehnicii narative, a 
viziunii auctoriale. Discipol al lui Proust, el nu 
construieşte epic, ci vine cu o proză de introspecţie, a 
cărei primă calitate - şi semn distinctiv- este luciditatea; 
acelaşi personaj masculin, Sandu, şi infernul său 
interior, al unui erou de tip racinian: “Sunt un 
temperament oribil şi numai tristeţile mă leagă de 
oameni, de lucruri” (Ioana). Luciditatea holbaniană este 
deja o marcă. Lama de cuţit a analizei psihologice, al 
cărei prim obiect e autorul însuşi, prin alter ego-ul lui 
ficţional, este în permanenţă dublată de pasiune, de 
capacitatea de a trăi anumite emoţii în mod excesiv, 
pînă la nevroză. Holban aşează sub lupă sentimentul 
iubirii, al fricii de moarte sau sfîşierea molcomă în faţa 
iminentei şi naturalei dispariţii a cuiva drag din familie.

Cealaltă faţă a scriitorului se dezvăluie tocmai în 
paginile dedicate muzicii şi mării. Vedem că ochiul care 
disecă cel mai mărunt gest sau stare de suflet, cu 
răceala unui chirurg, ascunde o copleşitoare capacitate 
de a simţi, disimulată, poate, tocmai din cauza 
inadecvării ei la realitatea curentă: “Concertul lui 
Brahms e făcut să fie cîntat pe mare, ritmul temelor 
imită valurile şi printre note se profilează luna” (Ioana).

Cu numai cîţiva ani mai în vîrstă decît Mircea 
Eliade, Emil Cioran, Mihail Sebastian sau Constantin 
Noica, Anton Holban nu a făcut din „trăire“, 
„experienţă“ şi „autentic“ program teoretic, ci program 
de existenţă. Şi aceasta fără ostentaţie si fără fast. În 
stilul existenţei trepidante, construite parcă anume în 
premoniţia morţii, Holban a unit într-o singură trăire 
iubirea si călătoriile, jurnalistica si filozofarea, literatura 
si critica, totul sub semnul cultului pentru muzică. În 
doze şi proporţii uimitoare, acestea s-au succedat într-o 
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Defekt? Infekt? Perfekt românesc!

Anton Holban – confluenţe artistice
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11CRONICA

Motto:”A fi bun înseamnã a fi în armonie cu tine însuţi.
Disonanţa înseamnã a fi forţat sã fii în armonie cu

alţii”. ( Oscar Wilde)                              
Iaşi, 31 iulie 2012

Şi oamenii au început să bea
sîngele lui din cupe argintate
ca pe un vin delicios

mi se decojea de lumină trupul,
de carne, de gînduri,
pînă la os

- pâgînilor! – am strigat – sîngele Îngerului
nu se bea,
din el se încheagă prăpăstiile,
aurele, pămînturile bogate în vii,
zîmbetul lunii triunghiular
şi iertarea de păcate

umbra vorbelor caldă se rostogoli hăt-departe
pînă în ungherul unde
îngerul zăcea tremurînd

sînge în cupele argintate, lacome
picura cu aripile moi
sîngele ca un vin delicios
perfid îmi stropea
buzele de pămînt

Iaşi, 1 august 2012
De ce-aş mai gîndi la degringoladă şi lehamite? De ce-aş mai 

gîndi la tristeţea sufocantă precum  căldurile ce-au mîlit fîntînile 
şi-au zădărnicit munca oamenilor ? Pentru că sunt tot mai multe 
chipuri umbrite pe stradă? Poate că nici nu e răul cel mai mare: 
un chip întunecat exprimă revoltă, frustrare, dispoziţie pentru 
luptă. Mai rău de atît e să fi abandonat această luptă şi atunci la 
ce bun seninătatea prostească, expresia definitivei detaşări 
certificînd de fapt „imposibila întoarcere”? Să ne încredinţăm că 
nu mai e decît un pas pînă la 
nebunie? E o altfel de 
„imposibilă întoarcere”, dar, 
pentru că se apropie 5 august, 
îmi amintesc de cartea lui Marin 
Preda şi caut un fragment 
despre inundaţii, care trimite la 
solidaritatea atît de importantă 
în momente de restrişte, dar nu 
numai:„...după cîţiva paşi, m-a 
lovit emoţia cumplită. 
Apropierea a fost bruscă. 
Distanţele au pierit, fiinţa pe care 
ai avut-o în faţă parcă ţi-e soră 
sau mamă. Dar oare nu aşa ar 
trebui să se întîmple tot timpul? 
Trebuie oare să vină o 
nenorocire ca să ne simţim atît 
de apropiaţi şi să avem vie în 
minte ideea că, înainte de a fi 
orice-am fi, suntem oameni?”.   

Iaşi, 3 august
O seară ceva mai răcoroasă, 

dar trupul îmi arde încă după ce 
m-am încumetat să mă plimb 
mai bine de două ceasuri pe 
şantierul imens în care s-a 
transformat metropola. S-au 
scurs destule zile de concediu şi 
prind a-mi reproşa că las să se 
adune multe de făcut.Încerc şi să îmi liniştesc conştiinţa pentru 
supărarea profundă provocată cuiva.N-am ştiut să procedez 
altfel. Nu înseamnă că mă pot consola precum Ghiţă din Moara 
cu noroc a lui Slavici: „Nici cocoşatul nu e însuşi vinovat că are 
cocoaşa în spinare."; nici că m-am ticăloşit precum personajul 
amintit.Dimpotrivă, consider că, oricît de crud ar părea, am 
procedat corect.Chiar dacă s-a adunat multă amărăciune, am mai 
învăţat cîte ceva despre pasivitate, comoditate, confuzie. 
Răbdarea care, ca semn de pămînt spuneam cîndva, mă 
caracterizează, mă va ajuta, sunt sigură, să mă împac cu mine şi 
să fac totul mult mai bine data viitoare. Întotdeauna există o dată 
viitoare, indiferent de ce cred unii sau alţii. Trebuie doar să nu 
refuzăm să vedem.Cu mulţi ani în urmă, într-un moment 
important al vieţii şi al carierei mele, cineva m-a avertizat că mi-a 
plecat trenul. Am răspuns că îl aştept liniştită pe următorul. Prin 
orice gară, indeferent de cît de prăpădită e, nu trece un singur 
tren; sau dacă da, atunci vine de mai multe ori într-o zi; sau dacă 
vine o singură dată într- o zi, trece de mai multe ori într-o 
săptămînă. Şi am avut dreptate.      

Iaşi, 4 august
Căutînd nişte documente, am dat astăzi peste traducerile 

cîtorva poeme de-ale mele,  încercări pe care le păstrez de foarte 
multă vreme (văd că le însoţeşte şi un motto pe care, dacă nu mă 
înşel, l-am scris într-o amiază înăbuşitoare de vară, pe cînd 
aşteptam în maşină, iar în faţa mea , însetată,  nesfîrşirea de 
pămînt roşu, străin pîrjolea parcă şi arcul tulbure al boltei: Tengo 
miedo de acercarme al túnel/ de sentir su costilla/ abandonando la luz/ 
llamando la oscuridad con mi nombre/ con mi nombre/ como una blanca 
uña/ arañando el silencio/ de la noche).  

Iaşi, 5 august
Pentru că nu-mi găsesc locul, pentru că mi-au rămas atît de 

multe de făcut (cum altfel, dacă nici nu prea m-am apucat?!) şi 
nu mi-e clar cum ar trebui să mă organizez de acum înainte, îmi 
caut refugiu în poemele Ilenei Mălăncioiu (Am început să aştept): 
„Am început să aştept, se apropie, / În vis sufletul face exerciţii 
de ieşire/ Din trupul care stă nemişcat,/ Întunericul pare în afară 
de fire// Şi de timp şi de orice iluzie,/ Încăperea mea este un 
ţinut pustiu/ Prin care se roteşte căutînd ceva/ Şi bucuros că e 
încă viu// Face în taină salturi ireale/ Împrejurul meu şi în sus 

şi în jos/ Să afle cum va fi desprins de trup/ Şi să se-ntoarcă 
iarăşi în cutia de os// Făcută anume pe măsura lui/ În care îi era 
cald şi bine/ Şi în care de trei ori pe zi i se îngăduia/ Să se 
apropie de tine”.

Ziua lui Marin Preda. Unul din scriitorii reprezentativi ai 
generaţiei '80 şi-l aminteşte cu recunoştinţă pentru a-i fi îndrumat 
primii paşi, dar mai ales pentru sugestia de a-şi încerca şi în 
proză condeiul; şi a mers. Aşa se face că, înţelegînd importanţa 
cuvîntului unui mare scriitor în formarea unui tînăr scriitor 
talentat, rolul pe care, la o adică, fiecare dintre noi îl poate juca în 
viaţa cuiva (şi ce frumos ar fi să ajutăm măcar la împlinirea unui 
destin!), îmi amintesc mereu de ziua autorului Moromeţilor 
(roman pe care elevii ajung să-l îndrăgească, mai ales primul 
volum fiindu-le pe plac şi mai ales scena corecţiei fiilor de la 
finalul acestuia rămînîndu-le în minte).  

Iaşi, 6 august
Astăzi Cezar Ivănescu, poetul cîntăreţ al Morţii („cît mai ţine 

cu mătasa/  carnea mea, sărmanul strai/ îţi sunt vieţii tale casa,/ 
Moartea mea frumoasă-mi pai”) în braţele căreia s-a cuibărit de 
ceva vreme (din 28 aprilie 2008), ar fi împlinit 71 de ani. Ce vîrstă 
a înfăptuirilor pentru un creator aceasta! Îmi amintesc ultima 
întîlnire cu Poetul care cobora parcă din alte lumi/vremuri, pe 
Lascăr Catargi; nu mai ştiu mare lucru din ce mi-a spus atunci, 
căuta să-şi cumpere o casă parcă; mi-a rămas îmtipărită în minte 
prezenţa sa tulburătoare, elegantă, artistocratică ce înnobila 
împrejurul. Păstrez în adîncul sufletului un sentiment ciudat, un 
amestec de uimire (pentru a fi atît de binevoitor cu un începător 
ca mine), de stinghereală (cum altfel să mă simt în faţa celui mai 
mare poet român de după Nichita Stănescu?), de admiraţie 
(oricine, cît de puţin cunoscător de poezie, ar fi încercat această 
trăire numai citind „¡Ţi-ai crescut parcă anume/ părul cel mai 
lung din lume/ ca-ntr-un giulgi să-ţi ţii într-însul/ trupul tău 
curat ca plînsul/ lin pornit şi-ncheiat lin/ ca-ntr-o şoaptă de 
amin...”), dar şi de confuzie, pentru că, deşi deschis şi amabil 
adesea (sunt conştientă că ar fi mulţi care m-ar contrazice, dar eu 
aşa am avut norocul de a-l cunoaşte), cu greu se putea trece de o 
barieră invizibilă pe care spiritul său puternic şi efervescent o 
impunea fără sa-şi propună o asemenea atitudine, fără îndoială. 
Profund tulburată de întîmplarea aceea neprevăzută a morţii 
survenite nu după mult timp de la această întîlnire, atît mi-a 

venit în gînd: mă strecor prin noaptea asta ca un şuierat de tren/ în loc 
de glezne port păsări roşii/ îmi răsucesc în loc de aripi în varul 
umerilor/ cuvinte îngroşate de tăceri/ Moartea o părăsesc în miezul 
gîndului/ ascuţit/ în pata de pămînt/ de unde răzbate geamătul ultimei 
silabe; o ultimă silabă vibrînd, deloc întîmplător, între două 
repere de  mare încărcătură simbolică: Schimbarea la faţă şi Joia 
Mare din Săptămîna Patimilor.

Iaşi, 7 august
Cele douăzeci de poeme traduse pe care le am în faţă 

încheagă o poveste: eu, faţă în faţă cu mine, cu slăbiciunile şi cu  
regretele mele, clădită de gîndurile celor dragi, de bucuriile şi 
chiar de nenoricirile care nu i-au ocolit, eu, cu nevoia de-a iubi, 
de-a înţelege, de-a mă ascunde ori de-a mă îndoi. Cîndva îmi 
spuneam că, dacă m-ar întreba cineva care ar fi cuvîntul pe care 
l-aş asocia cu persoana mea, aş răspunde îndoială. Acum aş zice 
linişte, mai exact, nevoia de linişte sufletească. Aşez textele pe 
teme, pe etape ale vieţii mele, nu pot lăsa nimic la întîmplare, 
chiar dacă nu mulţi se vor strădui să înţeleagă. N-a fost uşor nici 
din cauza căldurii, nici din pricina zgomotului provocat de 
ventilatoarele uriaşe din spatele unei instituţii din apropiere care 
nu se prea sinchiseşte de locatarii dimprejur („Cămaşa e mai 
aproape decît haina”/ „Tunica propior pallio est”spune Plautus: 
mai important confortul angajaţilor decît cel al vecinilor adică), 
chiar dacă trăieşte mai ales din banii lor (85 % din veniturile 
necesare supravieţuirii).

Iaşi, 8 august
Aş fi spus că m-am trezit devreme dacă m-aş fi odihnit, dar 

am petrecut o noapte albă, în compania aceloraşi aparate uriaşe 
care mi-au hărtănit şi altădată somnul. Aştept reprezentanţii 
autorizaţi să măsoare nivelul de zgomot, însă presupun că nu 
vor ajunge nici azi. Mă feresc de înverşunare şi de patetisme. 
Caut, chiar dacă mi se întîmplă, să le „reciclez”, să le ofer forma 
gîndului împăciutor sau a versului tămăduitor. Despre relaţia 
aceasta intensă cu versul, în al cărui trup ajung să mă ascund şi 
să-i aud parcă bătăile inimii am amintit şi în următorul fragment 
strecurat printre textele traduse: a veces puedo acariciar las palabras/ 
con las puntas de los dedos/ que, estremecidas/, enrojecen,/ cienen/ el 
tiempo/ desde mi mano derecha/ hasta el blanco intranquilo del papel 
(uneori, cuvintele pot să le pipăi/ cu vîrfurile degetelor/ care, înfiorate,/ 

jurnal cu scriitoriPagini subiective
Ştefania HĂNESCU înroşesc,/ încing,/ timpul/ dinspre mîna mea dreaptă/ spre albul 

neliniştit al hîrtiei).
Motto:"You're not disabled by the disabilities you have, you

are able by the abilities you have." (Oscar Pistorius)

Iaşi, 10 august
Şi despre limite am mai vorbit.. Tot soiul de limite. Gabriel 

Liiceanu defineşte limita drept                   „ elementul care face ca 
libertatea să fie libertate umană” şi apelează la concepte precum 
„libertate gravitaţională”  sau „fond intim-străin”: „Am numit 
libertatea care, ca să funcţioneze, are nevoie de limite „libertate 
gravitaţională”.(...). Determinaţiile cu care orice fiinţă umană 
porneşte la drum şi care fac parte din zestrea ei, ca „limite“ pe 
care nu ea le-a ales, dar dinlăuntrul cărora se înalţă şi se 
exersează  propria noastră putinţă de alegere, au fost numite 
„fondul intim-străin“.  Noi existăm ca fiinţe libere în măsura în 
care rămînem să „atîrnăm“, să depindem de tot ceea ce vine de 
dinaintea alegerii noastre şi care în felul acesta, fără să  ne 
aparţină propriu-zis, ne constituie în chipul cel mai intim. Aşa 
sunt epoca în care ne-am născut, zestrea noastră trupească şi 
spirituală, rasa, tribul şi toate celelalte determinaţii sau limitaţii – 
douăsprezece la număr –...”. Îmi înşir toate elementele „fondului 
intim-străin” în viziunea lui Liiceanu: sexul, zestrea somatică, 
zestrea mentală, ascendenţa, rasa, naţiunea („tribul“), epoca – 
limitele imuabile, definite ca „determinaţiile asupra cărora 
libertatea mea nu se mai poate exersa ulterior” – şi locul, limba, 
religia, numele şi clasa („casta“) - cele, aşadar, muabile, care „pot 
face obiectul unei ulterioare negocieri cu libertatea mea şi pot fi 
contestate, anulate şi înlocuite prin propria mea decizie”. 
Desigur, prefacerile de care e însetată lumea în care trăim, unele 
fireşti, altele din zona absurdului pentru mulţi, mai în glumă, 
mai în serios pot contrazice, în parte, fără îndoială, argumente 
precum: „Nu pot, bărbat  fiind, să devin femeie, nu-mi pot 
schimba talia trupului sau forma mîinii, nici tăietura spirituală, 
după cum nu-mi pot alege alţi părinţi, altă rasă sau altă epocă 
decît aceea în care m-am născut”.

O altă clasificare a limitelor  mi-a amintit  însă de cartea lui 
Liiceanu, o clasificare la îndemîna oricui, nepretenţioasă: aşadar, 
sunt limite uşor de văzut, cele fizice îndeosebi, şi limite care pot 
fi ascunse . Cu siguranţă, cît priveşte această a doua categorie,  
unele doar ne închipuim că  ar putea trece neobservate... Ceea ce 
m-a alungat din banala mea zonă de confort destul de greu de 

protejat în aceste zile 
înăbuşitoare de vară (ce-idrept, 
de ieri parcă e mai răcoare, dar 
gîndurile mele tot înţepenite 
sunt ca vişinele din dulceaţa 
împietrită a lui V.) e o întîmplare 
petrecută cu nu prea multe zile 
în urmă (vreo cinci cred), cînd 
atletul sud-african Oscar 
Pistorius a participat la 
semifinalele de la 400 de metri 
plat din cadrul Jocurilor 
Olimpice. Deşi cel mai bun timp 
al său este de  45.07 secunde  şi 
obţinuse locul al doilea în serii 
cu  45.44 secunde, în cursa de 
calificare pentru finală ceva s-a 
întîmplat (cineva spunea că 
startul l-ar fi dezavantajat) şi a 
obţinut doar  46.54 secunde (nici 
acest timp nu e de ici, de colo!), 
clasîndu-se ultimul (eu am avut 
senzaţia că la turnantă a pierdut 
timp preţios). Poate mi s-a  
părut, dar am rămas cu 
imaginea chipului său nu atît 
mîhnit, cît buimăcit după 
încheierea cursei; ceva parcă îi 
scăpa ori o fi fost dezamăgirea, 
frustrarea, nu ştiu, însă  

întîmplarea s-a prăbuşit în adîncul sufletului meu şi a tot 
scormonit acolo furîndu-mi liniştea. Poate că  nu aş fi fost deloc 
interesată de performanţele alergătorului - aş fi urmărit cu 
plăcere desfăşurarea probei, cum fac mereu, pentru că îmi place 
ideea de competiţie -, dacă situaţia sa nu fi fost una aparte: 
atletul are picioarele amputate, el alergînd cu nişte proteze din 
fibre de carbon. Poate în mod nedrept mi s-a insinuat ideea de 
limită, pentru că sportivul, campionul care participase la cursă 
tocmai asta făcea: depăşea limitele; din categoria celor imuabile 
ar spune cei mai mulţi şi nici măcar nu s-ar grăbi cineva să-i 
contrazică: s-a născut cu o malformaţie congenitală şi i-au fost 
amputate picioarele de la genunchi înainte de a împlini un an, 
Totuşi, el n-a rămas blocat în autocompătimire şi neputinţă, i-a 
silit pe cei din jur să-i ignore aşa-zisele limite şi a concurat alături 
de sportivi fără dizabilităţi. După serii, a izbucnit, citeam 
undeva, în plîns;  lacrimi de bucurie, poate, întru confirmarea 
statutului de sportiv care şi-a descoperit locul între cei la fel de 
pasionaţi şi de luptători ca el . După semifinale, mi-a părut 
buimăcit, ca şi cum ar fi realizat brusc că prăpădise prin 
nereuşită ceea ce obţinuse cu cî'teva zile înainte. Încă nu pot 
judeca „la rece”, dar sunt aproape sigură că toate gîndurile 
acestea sunt rezultatul emoţiilor puternice generate de atitudinea 
tînărului atlet. Oricum, nu pare a fi vorba din punctul său de 
vedere de o limită imuabilă.  Aşadar, în seara aceasta, la 23,20, 
voi fi în faţa televizorului pentru a urmări un campion şi un 
învingător; aşa cum sunt toţi sportivii prezenţi la Jocurile 
Olimpice!

Tot la o învingătoare mi-au zburat azi gîndurile adesea; o 
persoană de o generozitate şi de o corectitudine străine multora 
dintre noi, tot mai avîntaţi în sine, c hiar şi cînd pretindem că nu 
am uitat nici să ascultăm, nici să întindem o mînă cuiva aflat în 
necaz: La mulţi ani mamei mele dragi! Mi-o imaginez aducîndu-
şi telefonul mult prea aproape de ochi şi desluşind mesajul: 
„Figura ta cuminte, duioasă şi senină,/ Răsare, scumpă mamă, 
din vremile acele,/ Ca o madonă sfîntă, scăldată în lumină/ Ce 
clară stă-n pervazul copilăriei mele/ Figura ta cuminte, duioasă 
şi senină!” (Alexandru Vlahuţă ).  

Omul sărac mănâncă mai puţin, dar înghite mai multe.
Tinereţea pesimistului seamănă cu o primăvară pe timp de război.
Hoţii de inimi nu au inimi de hoţi
Agăţându-se de putere… şi-a sfâşiat masca.
Pana de papagal e frumoasă doar până o înmoi în cerneală.
În primăvara vieţii, orice fleac îţi ridică moralul; în iarna vieţii, orice fleac ţi-l coboară.
Unele femei te arată cu degetul  pe care nu le-ai pus verigheta.
A nu zbura înseamnă a sta cu spatele la propriile aripi
Notele unor elevi sunt atât de mici, încât părinţii lor nici nu le observă.
Fără lacrima femeii, poate că Pomul ispitei s-ar usca.
Ţinut  într-un  anume fel,  scutul  femeii  devine  tavă  pentru  mărul  ispitei.
Pacea – pod de aur care poate fi vândut pe câţiva arginţi.
Zorii libertăţii nu apar fără roua lacrimilor.
Oaia crede că lâna lăsată prin ciulini e răzbunată de cea plină de scaieţi.
Troienii – singurii care au dat un regat pentru un cal.
Urmaşe ale Penelopei îi ţes fidelităţii giulgiul.
Grijile nu se sperie dacă le ameninţi cu toiagul.
Pentru chefliu, trenul amintirilor pare format doar din vagoane-restaurant.
Cu cât înfrîngerea e mai grea, cu atât victoria atârnă mai greu în balanţă.
Unii oameni se ascund după degetul cu care îi arată pe alţii.
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Noua apariţie editorială a scriitorului Simion Bogdănescu 
(Toiagul magului, editura Cronica, 2012) nu poate fi judecată 
ca un volum de sine stătător (deşi, în parte, este, căci nuvelele 
şi povestirile incluse în volum au respiraţie proprie), fiindcă ea, 
de fapt, întregeşte un triptic al unui cotidian încrîncenat, 
contorsionat, învolburat de meandre, aşa cum este fiecare clipă 
a existenţei umane. Aşadar, cartea trebuie alăturată volumelor 
anterioare de proză scurtă – Zar bizar şi Noroc/Soroc de apă 
surdă –, pentru a putea fi înţeleasă în complexitatea sa.

*
Volumul, ce redă fapte de viaţă petrecute mai ales în 

cuprinsul veacului trecut, se deschide cu nuvela care-i 
împrumută şi titlul, Toiagul magului, subintitulată şapte clipe 
de memorie. Scrierea este o suită, o înlănţuire de şapte nuvele 
avînd în centrul lor gîndurile, faptele şi întîmplările ce l-au 
însoţit pe Ion Moşaniţei de-a lungul unui îndelungat şi 
tumultuos parcurs existenţial. „Şapte clipe de memorie”, adică 
şapte secvenţe aproape cinematografice (atît de puternică este 
capacitatea lor de sugestie) din viaţa lui Ion Moşaniţei, şapte 
flash-back-uri ce conturează personalitatea unui autentic şi 
exemplar reprezentant al generaţiei bunicilor noştri. Căci Ion 
Moşaniţei descinde aproape direct din „basmele românilor” 
sau din cărţile de istorie. De altfel, amintirile sale se leagă şi de 
fapte istorice (luptele de la Mărăşeşti, de exemplu!). Bătrînul 
„mergea pe al nouăzeci şi şaselea an, dar se ţinea tot tare. Încă 
mai putea să care în spate un trunchi bunicel de stejar ori de 
salcîm de la pădure sau o sarcină bine legată de vreascuri, nu 
numai în vîna de soare a verii, ci şi în gheaţa sfîşietoare a 
iernii, cu ţurţuri acoperiţi de promoroacă.” Aflat aproape de 
clipa neînturnării, în mintea şi în sufletul lui Ion Moşaniţei 
realitatea prezentului se amestecă tot mai des şi mai strîns cu 
faptele, întîmplările, oamenii, învolburările trecutului, 
zămislindu-i în fiinţă realităţi numai de el percepute, numai de 
el înţelese. În „prima clipă de memorie”, de exemplu, Ion 
„vorbeşte” cu camarazi căzuţi „în luptele grozave de lîngă 
Mărăşeşti” spre a opri „puhoiul de oşti împărăteşti” (cum 
glăsuia un cîntec din acea vreme), dar şi salvează de la înec un 
nepoţel ce se bălăcea într-o groapă cu lut şi apă adusă din puţ, 
pentru făcut chirpici. În „a doua clipă de memorie”, retrăieşte 
momentul unei nunţi dintr-un sat învecinat (prilej pentru autor 
de a-şi purta cititorii prin bătătura unor datini şi obiceiuri ce şi-
au trăit de mult apusul, alungate de noile rînduieli impuse de 
venirea roşilor la putere). „A treia clipă de memorie” evocă 
tocmai bătălia victorioasă împotriva feldmareşalului german 
August von Mackensen, cînd soldaţii români, surprinşi de 
ordinul de atac într-un moment de odihnă, au pornit la luptă 
numai „în cămaşă şi izmene”, şi cînd el a fost rănit : „I se păru 
sau nu i se păru? Se zărea prin ceaţa urlată a bătăliei o armată 
albă. Plutoane de ostaşi de-ai noştri porniţi la atac numai în 
cămaşă şi izmene, numai cu baionetele lucitoare prin foc 
îndreptîndu-se către inamic. Un oştean se opri lîngă el, îl luă în 
cîrcă şi începu să-l tîrască mult înapoi, în spatele frontului. Îl 
părăsi lîngă nişte tunari. Mintea i se înţelenise şi nu mai ştiu de 
el cîteva ceasuri. Cînd s-a trezit, stătea bandajat la picioare, 
întins pe paie umede, într-o clădire decojită de var, plină de 
gemete înecate de dureri înfiorătoare:

– 'Tu-i toiagul mă-sii! bîigui în gînd. Doamne, fă ceva şi nu 
mă lăsa fără picioare!” 

„A patra clipă de memorie” reînvie un moment cu 
echivoce înţelesuri sexuale din frageda-i pruncie, cînd, pe 
drumeagul pe care-şi purta bătrîneţile prezentului, în urmă cu 
aproape un secol, „avea pe atunci cam cinci anişori, se-
ntorceau părinţii lui, Antohi şi Culiţa, cu sapele de-a umăr, de 
la praşilă din locul numit Broscărie.”

„A cincea clipă de memorie” îl întoarnă pe Ion Moşaniţei 
în urmă cu mai bine de trei decenii, cînd, pe la şaizeci de ani, i 
se năzărise să taie falnicul nuc din ogradă, ca să-şi croiască 
sicriu cu mîna lui şi să-l urce-n pod în aşteptarea clipei de 
întîlnire cu doamna în negru şi coasă la purtător. Ceea ce s-a şi 
întîmplat! „A şasea clipă de memorie” îl poartă în vremea celui 
de-al doilea război : luat sub ameninţarea armei de un rus, 
reuşeşte să înşele vigilenţa acestuia şi să fugă din calea 
prizonieratului care-l aştepta sau poate chiar din faţa morţii! 
Noroc ce nu l-a avut o seamă de militari nemţi, pe care Ion 
Moşaniţei i-a găsit morţi în porumbiştea unde se refugiase, ca 
să scape de prigoana rusului : „Iar el se mai tîrî pînă la 
marginea viei. Făcu un salt şi se trezi în lanul de păpuşoi. 
Fugea gheboşat şi, deodată, buf! se-mpiedică de un mort. Văzu 
că-i neamţ. Se repezi iarăşi înainte printre şirurile de porumb şi 
iar buf! dădu peste alt mort. Tot neamţ. De frică să nu vină 
rusul după dînsul, iar se gheboşă în alergare şi iar buf! peste 
alt mort.

Ieşit la drum, în marginea satului, răsufla repede, aproape 
să se sufoce. Pătrunse în ogradă şi-l zări nevastă-sa care 
culegea ştiriţă în grădină:

– Da'ce-i, bărbate, ce-ai păţit? Unde-ai stat ascuns atîtea 
ceasuri?

- Lasă-mă să-mi trag sufletul, zise sprijinindu-se de parul 
gardului. Lasă-mă un pic... 'Tu-i toiagul mă-sii! Am fost luat 
cîteva ore prizonier de un rus! Am reuşit să scap. Porumbiştile 
sînt pline ochi cu soldaţi nemţi împuşcaţi.” 

„A şaptea clipă de memorie”, ultima, îl mai îmblînzeşte pe 
aprigul moşneag, aducîndu-i-l în preajmă, într-un amalgam de 
re-memorări suprapuse în timp, pe micuţul nepot salvat 
cîndva de el de la înec. 

Peste amintirile lui Ion Moşaniţei se aşterne omniscienţa 
autorului care ne adună trăirile de pe coclaurii trecutului şi 

readuce sufletul cititorilor la un final previzibil : «”...A închis 
ochii iarna, a fost pus în racla ce şi-o lucrase cu mîna lui, şi-a 
fost înmormîntat în cimitirul satului vecin.

La douăzeci şi cinci de ani, un nepot a reuşit să înalţe 
biserică nouă în sat, cum nu mai fusese niciodată. Vasile, 
feciorul lui, l-a dezgropat, i-a pus oasele într-un sac şi le-a cărat 
în spate, reînhumîndu-i-le într-un alt nou cimitir:

– Ce duci tu acolo în spate, Vasile? îl întrebă un sătean, 
întîlnit pe drum.

– Oasele tatei...”»
*

În Frînturi de măcel, pe fondul celei de a doua conflagraţii 
mondiale, un holtei naiv, luat cătană, se lasă sedus de o 
fetişcană de vreo „şapteşpe” ani, iar momentul lui de 
slăbiciune îl costă destul de scump, căci se procopseşte cu o 
pîrdalnică de blenoragie ce-i cauza mari suferinţe, mai ales în 
clipa intimă (şi jenantă, dureroasă chiar!) a micţiunii. 
Împletindu-se cu tribulaţiile amoroase (mai mult sexuale, de 
fapt!) ale sergentului, evenimente deosebite se succed, 
schimbînd mersul lucrurilor şi chiar faţa unei lumi ce apunea : 
are loc cutremurul din 1940, apoi România intră în război şi 
trupele române trec Prutul, ocupă Odessa, unde au loc 
atentatul asupra comandamentului şi represaliile. În timpul 
înaintării, sergentul Gheorghe Sălceanu, eroul nuvelei, are un 
diferend cu un ofiţer, locotenentul Ţopa, şi comite un act 
necugetat : îşi împuşcă superiorul. Scapă de curtea marţială 
(căci şi ofiţerul scăpase cu viaţă!), dar este sancţionat 
disciplinar şi trimis la batalionul de sacrificiu. Urmează tot 
soiul de întîmplări picareşti, normale „în vreme de război”, 
sergentul se distinge în luptă, este avansat, rănit în vălmăşagul 
încleştărilor cu inamicul şi într-un tîrziu, cu voia Domnului, 
trece şi peste cea din urmă cumpănă : la evacuarea spitalului, i 
se refuză urcarea în tren, iar a doua zi află că tocmai garnitura 
în care nu putuse urca fusese bombardată şi nu scăpase nici un 
supravieţuitor.

Cea mai „naturalistă” nuvelă a volumului este Coasa. 
Evident, nu acord nici o conotaţie peiorativă substantivului ce 
defineşte curentul literar izvorît din operele lui Zola 
(manifestat şi la noi în scrierile lui Liviu Rebreanu, Cezar 
Petrescu şi chiar în nuvelistica lui I. L. Caragiale). Umblînd 
fleaura cu puşca pe umăr să zăpsească vreun şoldan, 
Gheorghe Apur îl găseşte la coasă pe un consătean duşman, 
Stelea, şi consideră că i s-a ivit prilejul să plătească o datorie de 
sînge, răzbunîndu-se pe ucigaşul fratelui său. Numai că 
evenimentele iau o întorsătură neaşteptată, astfel încît chiar 
„răzbunătorul” este cel care plăteşte cu viaţa dorinţa sa de a 
lua viaţa unui om.

Mîndru al II-lea este povestea unei iubiri vinovate, dată la 
iveală dintr-o întîmplare, o poveste banală ca însăşi viaţa ce ne 
poartă în vîrtejul ei, o poveste ce dovedeşte încă o dată că, la 
români, totul cade în derizoriu, chiar şi prietenia, chiar şi 
iubirea. Ţurca oferă literaturii contemporane un personaj 
feminin fascinant, complex, tulburător, un personaj demn de a 
sta în galeria feminină a literelor româneşti alături de Doamna 
Chiajna, Vidra, Fefeleaga, Saşa Comăneşteanu ş.a.m.d. 
Înverşunarea, patima cu care o mamă se dăruieşte creşterii 
celor şase copii – în ciuda faptului că vitregia vremurilor 
apocaliptice, puterea comunistă şi colectivizarea îi 
condamnaseră la moarte prin inaniţie – este impresionantă, 
depăşind limitele firescului. Tasia munceşte ca o roabă să-i 
vadă răsăriţi, dar nu se sfieşte nici să recurgă la pomană sau 
chiar la furt, numai să-şi rostuiască pruncii. Iată doar o fărîmă 
din zilnica ei zbatere de mamă : «An de an, se trezi că are 
tusşase copiii la şcoală. Muncea din ce în ce mai mult, 
„planuri” întregi pe toate coclaurile: şi în Cracatiţa, şi în 
Broscărie, şi pe Lac, şi la Tîrla lui Petrea, şi la Cotul Luncii, şi la 
Cotul Drumului, şi pe zare, şi pe la Arsura, şi la Fîntîna lui 
Pîrjol, şi la Chetrărie. Sapa ei a întins toate dealurile de 
primprejurul satului, rînind ţărîna la praşilă sau făcînd cuiburi 
pentru fasole, cartofi şi pepeni.

De altfel, acesta fusese şi sfatul medicului psihiatru pe 
care-l mai vizitase o dată: să muncească şi să nu se mai 
gîndească la necazurile vieţii. Într-un fel, prinsese un fel de 
bucurie ascunsă într-un colţ al inimii: copiii erau buni la 
învăţătură şi se zbătea pentru ei, cu orice chip, să-i vadă 
„oameni mari”. Ori de cîte ori pleca undeva: că la biserică, 
duminica şi în zilele de sărbători, că la părinţii ei, care aveau 
casă în partea din vale a satului, că la pădure, ea avea 
totdeauna asupră-şi ţoşca sau avosca, unde adăpostea tot ce-i 
pica la mînă: pere, mere, perje, cireşe, vişine, ciuperci, nuci, 
plăcinte bucăţi, colaci de la pomenile din sat (le urma, cu 
sfinţenie, pe toate!). Şi multe dintre acestea luau drumurile 
ţării, la pachete, trimise pentru Genuţa la Liceul Pedagogic din 
Galaţi, pentru Jănel la Facultatea de istorie din Bucureşti, 
pentru Mirela, în Iaşi, la subingineri, pentru Ticuţă, la Şcoala 
de ofiţeri de la Sibiu, pentru Boţolan la secţia educatoare din 
tîrgul apropiat, pentru Gentuţa la Şcoala de contabili din 
Cîmpulung».

Harbuzarii arată (poate fără ca autorul să-şi fi propus în 
mod direct) degradarea fiinţei umane sub presiunea sărăciei şi 
a absurdului ce domnesc în societatea totalitară. Singura 
nuvelă din volum în care, inspirat, realul cedează locul de 
onoare fabulosului este Băiatul şi lupul. Împletirea simbiotică 
(şi simbolică) dintre cele două registre dă naştere unei 
tulburătoare scrieri ce ne aminteşte faptul că, în perioada 
vîrstei de aur, existenţa se rostuieşte după reguli şi canoane 
proprii, interioare, subiective, inexplicabile, pe care cei din jur 
– şi mai ales adulţii –  nu le pot înţelege, oricît s-ar strădui. 
Povestea „lupirii” lui Mirel Vîlcu în ceas de taină („În mijlocul 
nopţii, Mirel se ridică din pat, se înţoli pe întuneric şi ieşi ca un 
somnambul în ogradă. Era lună ca ziua şi o noapte caldă 

. Începuseră totuşi păsările călătoare să treacă 
pe sus în pîlcuri şi-n vîrtejuri. Halucinant, băiatul deschise 
poarta, porni pe drumeag uşor ca o pană, şi la marginea 
satului se uită drept în luna care apunea. În sfera ei gălbuie 
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stătea pe coadă un lup. Începu să alerge către acolo, dar nu-şi 
mai dădu seama că pătrunde, de fapt, în inima unei păduri şi 
se duce, se duce şi tot se duce, pribeag şi netrebnic, în tărîmul 
scufundat al unei imense Lupării!”) vine parcă din vremuri 
mitice şi poartă în sine tîlcurile nemuritoarelor versuri 
eminesciene : „Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri / Şi 
niciodată n-or să vină iară, / Căci nu mă-ncîntă azi cum mă 
mişcară / Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri, //Ce fruntea-mi 
de copil o-nseninară, / Abia-nţelese, pline de-nţelesuri – / Cu-
a tale umbre azi în van mă-mpresuri, / O, ceas al tainei, 
asfinţit de sară” (Trecut-au anii...). De altfel, faptul că nuvela e 
închinată Magului Dac Mihail Sadoveanu, pentru magicul „Ochi de 
urs” e mai elocvent decît afirmaţiile mele.

În Cravată de doliu, învăţătorul Toader Vişan, stîlp al 
societăţii, om la casa lui, cadru didactic cu ireproşabilă 
activitate, îşi regăseşte din întîmplare prima iubire, în persoana 
unei foste colege din anii liceului, iar sufletul său şi al fetei de 
odinioară (ajunsă şi ea femeie măritată, mamă şi soţie model, 
inginer proiectant într-o fabrică de confecţii) se (re)aprind într-
o dragoste ce nu apucase să se consume în adolescenţă. Cei doi 
lasă nestăvilirea sentimentelor să-i cuprindă, trăiesc ispitele, 
deliciile, temerile, coşmarurile unei iubiri interzise, pătrund în 
împărăţia perfidă a minciunii şi a adulterului şi – inevitabil, 
parcă! – relaţia lor sfîrşeşte în mod tragic, dînd prilej autorului 
să-şi poarte cu hotărîre (şi persuasiune!) paşii pe calea 
naturalismului (pe care – să nu uităm! – nu puţini din 
teoreticienii literaturii – 

ba chiar şi unii practicanţi ai ei! – îl socoteau un soi de 
realism) : „Se îmbarcară cît ai clipi. Toader prinse o viteză 
nebunatică, chiar din start, pe drumeagul de ţară, bătătorit şi 
fără colb. Ieşi în şoseaua asfaltată tot vitezist. Indicatorul se 
ducea spre o sută douăzeci la oră. Tăie vijelios prima curbă; la 
a doua, nu mai avu timp. Un tractor universal 650 îl pocni în 
partea dreaptă şi Lina nici  cînd să spună ceva. Fu 
izbită cu capul de parbriz, prinsă şi stîlcită în fiare. Toader, din 
inerţia loviturii, fu proiectat afară la vreo cinci metri. Tractorul 
se răsturnase în şanţ. Înnebunit, plin de sînge pe faţă, se rănise 
la frunte, o văzu pe Lina moartă, stîlcită în maşina făcută 
acordeon. Dădu un urlet de fiară şi-o rupse la fugă înapoi pe 
şosea. Coti pe drumeagul de ţară în aceeaşi fugă nebună, gîfîia 
îngrozitor. Zece minute să fi trecut şi era sub cireş. Îşi scoase 
cureaua de la pantaloni, făcu nod sub o creangă groasă şi-şi 
puse laţul la gît.

Greu şi inert, trupul îi atîrna de ramura cireşului, în lumina 
soarelui de vară, ca o cravată de doliu!”.

*
Lumea creată de Simion Bogdănescu e o lume aspră, dură, 

necruţătoare, o lume înveninată, scoasă din ţîţîni, ieşită din 
matca normalităţii (sau poate prea încuibată în ea, spre a arăta, 
spre a evidenţia natura păcătoasă a fiinţei umane), o lume în 
cuprinsul căreia totul se plăteşte, o lume condamnată să lupte, 
ca să supravieţuiască. Dar oare nu astfel este însăşi existenţa 
fiecăruia dintre noi în fiece clipă?! În această lume 
crepusculară, dezorientată, dezrădăcinată, în această lume 
ticăloasă şi ticăloşită, orice semn de „umanizare” este 
sancţionat; ezitările, slăbiciunile, neputinţele costă, sunt 
imediat speculate, sancţionate; în această lume, elanurile 
nobile, sentimentele, principiile nu au ce căuta; în această 
lume, generozitate, blîndeţe, tandreţe, respect faţă de semeni, 
milostenie creştinească nu-şi află loc. Pînă şi iubirea e 
transformată mai mult în relaţie sexuală într-o astfel de lume. 
Evident, prozatorul nu-şi propune să ia atitudini politice făţişe, 
dar – ca toţi cei din generaţia noastră, născuţi şi formaţi în 
vremea şi sub asuprirea comunismului –  ultragiat de faptul că 
marxism-leninismul a încercat să pătrundă cu forţa în viaţa, 
sufletul şi mintea românilor, dă dovadă şi în prozele sale de o 
clară atitudine de respingere a acestuia, de înfierare a 
dogmelor şi nedreptăţilor impuse de calicimea roşie ajunsă la 
putere, de condamnare a crimelor făptuite de această pleavă 
împotriva poporului român.

*
Toiagul magului este cartea unei depline şi strălucitoare 

maturităţi artistice. Stilul volumului este elegant, rafinat, pliat 
mereu pe exigenţele naraţiunilor; frazarea – perfectă; lexicul – 
bogat şi variat; personajele – vii, complexe, problematice; 
scriitura – fluentă, încîntătoare; tematica –  ispititoare; faptele şi 
întîmplările – spectaculoase (dar credibile); naraţiunea – 
limpede, clară, meşteşugit condusă. Limbajul prozelor e 
presărat cu „ziceri” înţelepte, paremiologia adînceşte şi ea 
sensurile discursului, autorul nu se sfieşte nici de limbajul 
frust, colorat, pitoresc,  amintindu-ne că şi Ion Creangă era 
moldovean.

Impresionează în fiecare pagină – ca şi în cărţile 
precedente, de altfel – simţul detaliului, arta cu care 
transformă amănuntele într-un element definitoriu pentru 
scriitura sa. Şi, de asemenea, fiecare pagină încifrează o tainică 
legătură cu natura, legătură ce s-a statornicit, aş zice, în sufletul 
autorului încă din anii dintîi ai copilăriei, încît, citindu-l pe 
Simion Bogdănescu, te poartă gîndul aproape fără să vrei la 
Mihail Sadoveanu. De altfel, despre modul sadovenian în care 
„pustnicul” Simion percepe natura şi o renaşte în scrisul său 
am mai vorbit. Sper că nu-mi va fi luat în nume de rău faptul 
că, lipsit de modestie, mă autocitez : „Uimeşte şi încîntă modul 
de-a dreptul sadovenian în care Simion Bogdănescu, împătimit 
de voluptatea povestirii, ştie să-şi unească, să-şi lege destinele 
personajelor, viaţa şi devenirea lor de natura înconjurătoare. 
Dar nu numai spiritual, ci şi stilistic cei doi scriitori moldoveni 
se regăsesc într-o regală frăţietate. (...) Aşadar, totul se petrece 
sub privegherea naturii. Cu participarea şi, uneori, cu 
complicitatea ei. Natura trimite semne pe care, ca în prozele lui 
Sadoveanu, numai cei iniţiaţi ştiu a le descifra” (Măştile 
spectaculosului cotidian).

Toiagul magului – privilegiul de a-ţi încuiba sufletul într-o 
lume ce învie, în măiestrite cuvinte, poveşti de viaţă simple şi 
tulburătoare!

nu mai avu

August 2012

Magia înveşnicirii prin 
poveste...

Valeriu STANCU

jurnal cu scriitori
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Sunt întîlniri care au rostul dăinuirii, sunt acelea  
nedisimulate, vii, pătrunzătoare, venite din  fiorul benefic 
al sufletului, acelea care dau sens imediat existenţei noastre. 
Sunt acele întîlniri aşteptate într-un spaţiu al rostirii 
frumoase, aşa decriptînd suferinţa, angoasa, nelămurirea 
într-o reprezentare solară, care aduce vindecarea. Sunt 
întîlniri neprogramate, cele supuse hazardului, dar care 
pregătesc marile întîlniri spirituale... Sunt întîlnirile 
necesare care au suportul providenţei, şi sunt oameni care 
apar în viaţă pe neaşteptate, tocmai atunci cînd simţi nevoia 
imperioasă de  o astfel de întîlnire. Nu neapărat de a-ţi 
rezolova nişte probleme fizice, ci  de a trece în momente de 
accident şi încercare, la acel noos sublim care să-ţi certifice 
judecata şi viaţa. Sub semnul întîlnirilor se cunosc oamenii, 
iar sub semnul noos-ului l-am întîlnit pe poetul şi scriitorul 
Mihai Hanganu. Sub semnul noos-ului  aceste întîlniri şi 
rezolvări vin de la sine... Nimic pregătit, totul întîmplător, 
dar, se pare, supus unei raţiuni deloc întîmplătoare...  
Noos-ul lucrează undeva în adîncuri, sufletul  fiind ceea ce 
sunt conştientul şi inconştientul fiinţei noastre. Nu o 
însumare, ci o ardentă comunicare pentru a se face 
lucrurile. De cîte ori nu suntem puşi să facem o acţiune şi 
nu ştim cine o face,  de aceea vine întrebarea?  Şi, alături, 
răspunsul. Poate e Dumnezeu, poate sunt îngerii, poate e 
Daimonul. Socrate se sfătuia cu Daimonul său, iar Sfîntul 
Augustin cu acel Dumnezeu  care trebuie căutat şi implorat 
în ascunzişurile spiritului. Eu aş zice că-i noos-ul, acea 
inteligenţă care ţine de substratul non-conştientului, şi care 
ne conduce către acolo. El pune la cale întîlnirile.  Îndeosebi, 
cele necesare. Am trăit această întîlnire sub semnul sublim 
al noos-ului.

Într-un răstimp în care  scrierea de poezie o ia razna... 
Mi s-a dat să întîlnesc un poet care venea spre mine desculţ 
prin roua poemelor, ( deloc întîmplător titulul unei antologii 
de texte poetice, apărută la Editura Universitas XXI, sub 
îngrijirea profesorului universiar şi criticului Cosntantin 
Dram)  venea dintr-un ţinut pur, vălurit de  de metaforă şi 
sens etic, din ţinutul Bucovinei. Răscolit de către daimonul 
scrisului, eu însumi răscolit la această întîlnire, Mihai 
Hanganu îmi relevă datul unui cuvînt proaspăt şi de certă 
autenticitate literară, în cărţi de aplicaţie diversă, scrise cu 
trăirea unui spirit  profund cunoscător al Cărţilor Naturii. 
Iată cum intru în crezul unui om cu discurs poetic 
neasemuit de liber:  Cărţile naturii / Nu stau în biblioteci, / Nu 
stau în CD-uri, / Citirea şi cunoaşterea lor/ Presupune migală, / 
Şi spirit de sacrificiu./  E aici un crez al poetului  venit din 
constelaţia unei responsablităţi funciare,  care, intrat 
definitiv în mirajul verbului, dezvoltă curgerea poematică.  
Un crez vindicativ, undeva în substartul căruia domină 
voinţa căutătorului prin lume... Un crez spus direct, fără 
enfază, dar ferm şi natural precum apele pe care le trece 
desculţ,  cu piciorul. Primele titluri ale acestor cărţi 
reprezintă semne ale unor teritorii arhetipale, locuri de 
dăinuire moldavă, şi nu numai,  pe unde va fi trecut poetul, 
şi pe care le va fi sublimat în fiorul versului său: Pietrele 
Doamnei, Vîrful Toaca, Lunca Siretului, Izvorul Alb, Obcinile 
Bucovinei, Codrii Seculari de la Slătioara, Giumalăul! Poetul 
vizulalizează spaţialitatea tutelară a discursului său şi, în 
desfăşurarea  unui ritual cosmic, face îndemnuri 
participative:

Cîntaţi din frunza arţarului,/ 
Potoliţi-vă setea   cu apa izvoarelor Rarăului,/
Luminaţi-vă la focul încins pe marginea pîrîului,
Aprins de scînteia amnarului.

Insul uman  trebuie să intre în acest ritual pentru a se 
cunoaşte pe sine şi a scrie Cartea. E vorba de cartea dintîi a 
a pămîntului, epopeea, una care se scrie şi se rescrie 
continuu. În peisajul scrisului românesc, Mihai Hanganu 
vine singur, inedit şi cu patos, el e un bard al pămîntului 
natal, la care ţine cu tărie patriotică. Mihai Hanganu e un 
mare patriot şi un generos poet  al erosului, al  sublimului 
naturii, al socialului încercat de incertitudinile şi zbaterile 
politice, al memoriei care vine din abisalul unor vremi 
apuse, al pastelului compus cu uşurinţa  lui Orfeu, pe 
malurile unui pîrîu cunoscut, la poalele Ceahlăului, intricat 
în substanţa vieţii sale, e poetul verii, al ploii, al ciobanilor, 
al gîndului troienit de cîntarea fluierului, e un poet al 
satului, acela românesc, e un poet al stelelor şi a unui 
luceafăr întors, al spaţiului unde trăiesc oamenii simpli şi 
cu rost, deloc un poet al închistării, e un poet al mamelor, al 
săracilor, al obidiţilor,  acela al analizei matematice, unde 
soarta se întîlneşte  ca număr de aur  cu dragostea şi mitul.   

Spaţiul acvatic reiterează mitul eternei reîntoarcei, 
perpetuarea ciclului vieţii şi morţii, trimiţându-ne la 
momentul genezei. Feeria peisajului, jocul de umbre şi 
lumini, reflexiile în oglinda apei, predispun la visare. 

În spaţiul labirintic al deltei, timpul stă pe loc sau 
curge fabulos, uneori orientat spre viitor, alteori spre 
trecutul amintirilor.

Sufletul poetului, identificat cu fluviul, se manifestă 
când liniştit, ca apele limpezi, când tumultos, ca apele 
tulburi, revărsate. 

Volumul pe care-l comentăm,  TRIUMFUL 
INOCENŢEI (Ed. „Grai şi Suflet – Cultura Naţională”, 
Bucureşti, 2011), ediţie bilingvă, reprezintă şi el o 
antologie alcătuită ca o artă poetică. Traducerea inspirată 
în limba albaneză se datorează poetului albanez, licenţiat 
în filosofie, Baki Ymeri.

Starea de graţie de la care porneşte poezia, este 
pentru Nicoale Grigore Mărăşanu, mirarea, privirea 
curată a copilului care are capacitatea de a se uimi în faţa 
spectacolului existenţei: „Inocenţă,/ eu de mic încercând 
a-ţi rosti numele/ te-am numit Poezie;” (Triumful 
inocenţei)

Puritatea/neprinana şi uimirea/inocenţa sunt surori 
gemene care, susţin, ca spiralele de ADN, viaţa lirică: „În 
flăcări arde inocenţa/ iar sora ei de-alături/ neprihana/ 
îi pune trepiedul la picioare/ să-i sprijine căderea-n 
mistuire// Astfel cum stau/ tăcute şi rănite/ una de 
spini/ cealaltă de iubire/ declin/ divina/ danie/ a 
lumii” (Gemenele)

Când gemenele îşi dau mâna, harul coboară asupra 
poetului, transfigurându-l într-un preot al cuvântului ce 
oficiază în templul Poeziei: „Tărâm al inocenţelor/ pe 
care o iubire reconstituie temple/ şi unde piatra,/ 
mirarea apei,/ şi sunetul razei/ reconstituie celălalt trup 
al meu -/ (...) / tu,/ care atâtea izbânzi mi-ai dăruit/ şi 
nu mi-ai cerut nimic în schimb, / decât puţină 
contemplaţie.” (Puţină contemplaţie)

Şi iată cum descrie 
Nicoale Grigore Mărăşanu, 
actul creaţiei sale lirice: 
„Aleg cuvintele după 
virtuţi/ şi zidesc în idee// 
parcă aş împleti cu mâinile 
funii de aur/ un prunc 
parc-aş lua în palme/ şi 
deasupra capului îl ridic/ 
să-l arăt iubirii ce abia l-a 
născut// într-atât/ Adorată 
eşti inimii, Poezie!” 
(Templul)

Poezia lui Mărăşanu, 
închinată iubirii de semeni, 
dobândeşte un caracter 
sacru. Ştefania Mincu menţionează: „La Mărăşanu, 
reprezentările poetice sunt real mitologice – dacă se poate 
spune aşa; sunt cum le va numi poetul însuşi, mai târziu, 
cu un termen inspirat, nişte mito-semne; pe scurt sunt 
sacro-profane, nu fac parte dintr-un sistem simbolic, nu 
întruchipează semnificaţii dincolo de ele, ci se 
autoreprezintă în timp ce, realmente, sunt, printr-o 
joncţiune totală, între planul ontologic şi cel al semnului.” 

Poemul Bătrânul pescar şi anghila este chiar intitulat 
mitosemn. Poezia reprezintă o alegorie a vieţii şi morţii în 
care perpetuarea speciei este exemplificată prin uriaşul 
efort al anghilelor care în fiecare an se adună în acelaşi 
loc: „de şapte zile bătrânul/ ţine moartea de zgardă şi nu 
poate muri./ (...) / Şi numa´ ce i se arată din noapte/ 
unduitorul dans al anghilei/ printre ierburi traversând 
uscaturi/ zvâcnind peste zăgazurile fluviului/ să depună 
ouă de smirnă spre Simplegade.” Şi iată mitosemnul: 
„noaptea,/ dacă aşezi urechea pe pieptul de mal,/ auzi 
mugetul Sargasselor”.

Iată şi alte imagini hierofanice: „lebădă care îşi spală 
aripile în soare” (în mitologia greacă Leda a fost 
fecundată de eus metamorfozat într-o ploaie de aur); 
„catargele se înfigeau în nori” (un fel de axis mundi); „o 
moarte îngenunchiată de un surâs” (acceptarea înţeleaptă 
depăşeşte grozăvia inevitabilului) etc. Mitosemnul 
dezvăluie, pornind de la concret, o altă realitate, 
transcendentă. Se petrece ceva asemănător cu 
dezvăluirea fiinţei la Heidegger, cu ieşirea ei din ascundere. 
Pentru filosoful german, când locuirea devine autentică, 
adică omul se pune pe sine în acord cu fapul de a fi 
armonios în lume, fiinţa apare în opera artistică sub 
semnul frumuseţii, adevărului şi libertăţii, eternizând 
demersul poetului.

Aceasta este şi dorinţa lui Nicoale Grigore Mărăşanu: 
„O dorinţă mai am -// ascunde-i morţii/ flamura acestui 
poem,/ să lumineze” (O dorinţă mai am)

Pentru că e robit de dorul de satul natal,  robit de 
fumuseţea naturii natale,  de tainele izvoarelor,(ce ureche 
fin poetică are acest om!), el spune că Izvoarele începutului 
zac pline de taine, şi lumi astrale locuiesc în necunoscut, iar robia 
creaţiei e mai presus de viaţa ce vine... Necenzurată de nici un 
daimon stilistic, artificial şi artificios, posibil tributar unor 
mode şi modernisme,   poezia lui Mihai Hanganu tinde 
spre cea mai desăvîrşită exprimare liberă, singura opozantă 
fiindu-i natura sa lirică, deseori interogativ filosofică, 
impertativ-revoluţionară, într-un secol care nu e deloc 
religios, cum ar fi necesar, ci fals religios,  şi de ce nu , 
convulsivantă,  cu care se împacă, pentru că de acolo-şi 
trage seva poemului. El trece cu mare uşurinţă de la o 
memorie ancorată în mitologie, la o vastă şi combatantă 
mitologie a prezentului cu care se răfuieşte. Scrie o poezie a 
eticului, legea morală e în noi, iar cerul înstelat deasupră-
ne, ar putea spune oricînd poetul, dar preferă uneori să 
sfîşie, să lovească,  devastînd cu imperativele  şi luciditatea 
blestemului vaste teritorii de viaţă. Nu-i uşor să scrii şi să 
spui cum o face Mihai Hanganu! 

E un poet al sacrului, tot ce a tinge poartă lumina 
desfoliată de orice  malignitate, aceea a curgerii somptuase 
şi libere, în care  metafora coboară la exprimarea livrescă, 
într-o tonalitate inedită, scorţoasă, uneori, dar tulburătoare 
prin prezenţa  scînteietoare a frivolităţii moralei. Nu-l 
descoperi uşor pe Mihai Hanganu, ai tendinţa de a trece 
mai departe, dincolo de desuetudine,  pentru a căuta pe 
undeva spiritul lucrurului, esenţa.... Îţi este potolită 
căutarea de acea dezghiocare a semneleor, ale lumii semne 
peste care trebuie să te apleci...  Pentru că poetul, purat de 
daimonul cunoaşterii lirice îşi asumă condiţia creatorului, 
el  vlăstar de neam de zburător,  şi strănepot de meşter de 
cuvinte.

Intrînd în lirismul de dragoste al acestui poet, de fapt 
intrînd în viziunea poemului, simţi gustul, lumina, plăcerea 
şi misterul unui act poetic minunat. Într-o magie a facerii 
lumii. Nu multe poeme  de dragoste am întîlnit în literatura 
română, ca  acesta intitulat   Femeia din icoană, poem care 
merită să figureze în orice antologie  a literaturii culte.  Din 
calda măsură a a locului şi a timpului, verbul  te poartă în 
picturaliatea  nobilă a iconografiei moldave, unde se 
decelează cu uşurinţă trecerea frumosului din natură în 
cultură, şi, de aici,  în transpoziţia estetică.  Acest poem 
merită cu prisosinţă citatat, în desfăşurarea  lieneară, care 
sfîşie  gîndul într-o  cronică dincolo de timp: În nordul  
Moldovei/ Femeile dorm în icoane./  Culorile 
curcubeului/ au migrat în frescă./ Hergheliile soartelui/ 
pasc în Pietrele Doamnei./ Floarea de colţ / Se ascunde 
trecătorului/ Albul şi Negrul/ S-au împăcat/ Legendarul 
albastru/ A cucerit universul./ Peste toate , / Tronează 
omul,/ Trup misterios/ Din trupul Bucovinei.  Nu ştiu 
dacă acest poem e unul al erosului , dar sublimează culorile 
timpului, într-o strategie  fertilă, care ordonează  liniile 
estetice ale creaţiei. Şi, unde? Acolo, în spaţiul Bucovinei.  
Dacă Poetul narează? Şi acest lucru îl face, cu destoinicie, şi 
nu ne referim aici la cărţile de proză ale lui Mihai Hanganu. 
Nu, poetul vorbeşte, are tăria spuselor sale, în tonalităţi 
fulgurante, scrie cu uşurinţă orice tip de poemă,  de la 
acelea cu largi inflexiuni populare, la textul aparent căutat, 
speculativ, fără complexe. 

De aceea Poetul vine la o întîlnire mereu, e făcut 
pentru a face fericit pe cel pe care îl întîlneşte, fie în viaţa 
concretă, fie acolo, în vîltoarea cuvîntului scris.

Regretatul critic literar Marin Mincu afirma cu 
deplină îndreptăţire: „Mărăşanu are proprietatea sa 
litarară, care se leagă de toposul acvatic, pe care numai el 
a ştiut să-l individualizeze şi să-l transfere în textul 
poetic.” Masivele antologii LEVIATHANUL (editura 
„Grai şi Suflet – Cultura Naţională” Bucureşti, 2004) şi 
FIARA IMPARĂ (Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2011 - colecţia 
Opera omnia – poezie contemporană) stau mărturie.

Am analizat spaţiul acvatic la poetul  Nicoale Grigore 
Mărăşanu (născut la 6 decembrie 1937, în comuna 
Măraşu, casa natală fiind demolată în timpul lucrărilor de 
desecare din Insula Mare a Brăilei) cu exemplificări din 
prima antologie, urmând caracteristicile matricei stilistice 
blagiene, adaptată la spaţiul dunărean (fluviu, Insula  
Mare a Brăilei şi Delta).

Orizontul spaţial inconştient al teritoriului menţionat 
mi se pare a fi unul vegetal-labirintic, străjuit de sălcii, 
trestii, plauri şi ostroave.

Prin roua poemelor, desculţ/ 
Sub semnul noos-ului...

Vasile POPA HOMICEANU

jurnal cu scriitori

Nicoale Grigore Mărăşanu – 
arta poetică

Lucian GRUIA



14 CRONICA

Aproape orice tînăr, începător în ale filosofiei, se găseşte în 
faţa a două dificultăţi, din care anevoie se poate descurca 
singur: dificultatea cititului şi aceea a căilor pe care să se 
introducă în filosofie. Cum trebuie să citească şi cu ce să înceapă 
a citi, iată două chestiuni presante şi hotărîtoare pentru un 
tînăr ce vrea să se consacre filosofiei.

Cum se citeşte o lucrare de filosofie? O întrebare despre a 
cărei însemnătate tinerii, în general, nu-şi dau îndeajuns 
seama, pierzîndu-şi din cauza aceasta multă vreme şi energie 
în zădar. Mulţi tineri, cari întrunesc cele două însuşiri absolut 
necesare şi indispensabile în orice domeniu ştiinţific, 
inteligenţa şi sîrguinţa, dovedesc prin roadele lecturii lor că nu 
ştiu să citească. Ei îşi închipue că a citi înseamnă a întoarce 
foile una după alta, a înghiţi cu nesaţ tomuri întregi şi cît mai 
multe, pentru a spune apoi că nimic nu le scapă din 
specialitatea lor preferită. Cît le rămîne însă de pe urma unui 
astfel de citit, e un lucru la care ei nu se gîndesc. Căci ei nu au 
conştiinţa clară că lectura rodnică este în funcţie de anumite 
condiţii esenţiale ce trebuiesc îndeplinite, că a citi este o artă. E 
util, deci, să ne oprim asupra problemei: cum trebuie şi cum nu 
trebuie citită o lucrare de filosofie?

Din capul locului trebuie să statornicim, că nu orice carte se 
citeşte în acelaş fel, că într-un chip se citeşte un roman sau o 
piesă de teatru şi în alt chip un volum de versuri, că într-un 
chip se citeşte o lucrare ştiinţifică şi în alt chip una filosofică. 
Nu este locul să stăruim aici şi acum asupra felului cum 
trebuie citit un roman, un volum de versuri sau o carte de 
ştiinţă, căci acestea sunt lucruri care nu ne interesează direct; 
pe noi ne interesează cum se citeşte o lucrare filosofică. Desi-
gur, oricine îşi dă seamă, fără a avea nevoie de prea multă re-
flectare, că o operă filosofică nu se citeşte ca un roman. O operă 
filosofică închide în ea probleme prea abstracte şi foarte 
dificile, asupra cărora mintea trebuie să se oprească suficient, 
pentru a le sezisa exact. Dacă vom citi o carte filosofică aşa 
cum. citim un roman, este sigur că vom pierde vremea cu totul 
zadarnic. Prima condiţie pe care trebuie s-o îndeplinim, atunci 
cînd străbatem o operă filosofică, este să citim, cum spunea aşa 
de just E. Faguet, încet, adică să ne oprim suficient asupra fie-
cărei idei şi să nu trecem la alta, pînă cînd nu ne-am convins că 
am înţeles-o. „Material, afirmă criticul francez, o carte de idei 
se citeşte atît întorcînd foile de la stînga la dreapta cît şi 
întorcîndu-le de la dreapta la stînga, adică atît revenind asupra 
ceea ce ai citit cît şi continuînd a citi.” Schopenhauer spune la 
fel: „[…]Pentru pătrunderea în ideile expuse nu este alt sfat 
decît de a citi cartea de două ori, şi anume prima oară cu multă 
răbdare, care poate fi dobîndită numai din credinţa dăruită 
voluntar, că începutul presupune tot aşa de mult sfîrşitul 
precum sfîrşitul presupune începutul, şi tot aşa fiecare parte 
anterioară presupune pe următoarea, după cum aceasta din 
urmă presupune pe cea dintîiu.”

Eu aş spune chiar mai mult: că o lucrare cu adevărat cu-
prins filosofic se citeşte întorcînd foile mai mult îndărăt decît 

înainte, revenind mereu asupra ceea ce am citit, pentru a putea 
înţelege exact ideile autorului. Căci gîndirea omenească în ge-
nere este discursivă; ea nu poate cuprinde totul dintr-odată, ci 
trebuie să străbată o mulţime de procese intelectuale ca să 
poată pătrunde în miezul unei chestiuni; ea nu poate de 
asemeni expune rezultatele operaţiilor ei într-o singură 
noţiune, ci are nevoie pentru aceasta de un întreg sistem de 
noţiuni.

De aci două serii de dificultăţi: una pentru gînditorul care-
şi expune ideile şi alta pentru cititorul care ia cunoştinţă de ele. 
Nu ne ocupăm cu prima serie de dificultăţi, fiindcă această 
problemă depăşeşte cadrul preocupărilor noastre, ci vom 
insista numai asupra celei de-a doua. Gîndirea fiind prin ur-
mare discursivă, e nevoie de o sumă de idei pentru a expune şi 
înţelege o problemă, idei însă ce nu stau izolate unele de altele, 
ce nu se exclud, ci se înlănţuiesc. Un gînditor nu poate spune 
totul dintr-odată şi într-o singură idee; el are nevoie de întregi 
serii de idei. Iar acest fapt constituie pentru cititor o obligaţie 
dintre cele mai mari.

Cititorul nu trebuie să fie atent numai asupra sensului fie-
cărei idei în parte, căci atunci s-ar alege cu o înţelegere necom-
pletă sau chiar falsă a cuprinsului operii. El trebuie să dea o 
atenţie deosebită înlănţuirii ideilor, pentru a sesiza sensul 
global, care el este fundamental, al operii. De ce? Fiindcă 
adevăratul sens al unei idei, sensul pe care i-l dă sau vrea să i-l 
dea autorul, reiese şi se degajă limpede din integrarea frazei în 
contextul din care face parte. Se întîmplă adeseori ca autorul să 
înceapă cu enunţarea unei idei, căreia să-i dea o semnificare 
generală, pe care însă în cursul desvoltării s-o restrîngă tot mai 
mult. Sau se poate întîmpla ca autorul, pornind de la o idee cu 
valabilitate restrînsă. s-o amplifice din ce în ce mai mult, 
pentru ca la sfîrşit să-i dea o semnificaţie universală. Şi atunci, 
şi într-un caz şi în altul, dacă n-am ţine seamă de ceea ce 
urmează şi am reţine numai enunţarea primă, am rămîne cu o 
înţelegere total greşită despre ideea lui. Ideile dintr-o lucrare se 
leagă între ele, se limitează sau se întregesc, se conturează şi se 
rotunjesc, se precizează şi se clarifică unele pe altele. De aceea 
totdeauna trebuie să avem prezente în minte, la fiecare pas pe 
care-l facem cu lectura, ideile anterioare, raportînd necontenit 
orice idee nouă la cele mai înainte cunoscute. Aceasta este o 
condiţie primă, pe care trebuie s-o îndeplinească cititorul 
pentru a înţelege cum se cuvine un text filosofic.

O lucrare filosofică se citeşte apoi cu creionul în mînă. Cînd 
lucrarea e proprietatea noastră, nu numai că nu strică, dar 
chiar este de un folos real ca ideea importantă să fie subliniată, 
adăogînd, dacă e nevoie, note marginale şi făcînd observaţii 
personale. Cînd cartea aparţine altcuiva, unui prieten, unei 
biblioteci unei instituţii, ea se citeşte cu creionul în mînă şi cu 
caietul de note alături. Ideile fundamentale şi caracteristice 
trebuie extrase, pentru a le avea oricînd la îndemînă şi a le 
putea întrebuinţa la nevoie. O lucrare filosofică nu se 

este tînăr începător în ale filosofiei şi nutreşte speranţa să 
se afirme în domeniul filosofiei, ar face desigur cel mai bun 
lucru dacă s-ar lăsa de ea. Căci filosofia nu este o îndeletnicire 
unde orice nepregătit să poată pretinde la revoluţionare. 
Filosofia este, ca şi ştiinţele particulare, o disciplină teoretică, 
ce pretinde o activitate intensă şi presupune o orientare 
temeinică atît în gîndirea contemporană cît şi în cea trecută, 
dacă e să prestăm ceva cu adevărat în cîmpul ei. Desigur 
sclipiri geniale pot avea multe persoane, dar mai importantă 
decît sclipirea însăşi este întemeierea ideii dobîndită pe această 
cale. Şi un Philolaus, un Archylas, un Aristarch, susţinuseră în 
antichitatea elină concepţia heliocentrică, dar fără să reuşească 
s-o impună, din cauză că le lipsea în acea vreme posibilitatea 
de a-i demonstra veracitatea cu calcule sprijinite pe experienţă. 
În descoperirea adevărurilor ştiinţifice domneşte o ordine 
necesară, pe care nimic n-o poate schimba: descoperirea unui 
adevăr presupune cunoaşterea altor adevăruri, care 
condiţionează cunoaşterea adevărului nou. În filosofie 
cunoaşterea a ceea ce s-a făcut pînă în momentul cînd cineva se 
apucă de filosofie şi vrea să se specializeze în ea, este absolut 
necesară şi indispensabilă. Altminteri s-ar spune încă odată lu-
cruri deja vechi, s-ar izbi uşi deschise; s-ar pune probleme în 
mod naiv şi s-ar merge alături cu drumul pe care-l indică 
înlănţuirea necesară a ideilor. S-a risipit doar atîta energie, pînă 
să se ajungă la neînsemnata sumă de adevăruri pe care o 
posedăm astăzi! De ce s-o luăm de la capăt, risipind inutil 
energie şi să nu continuăm munca înaintaşilor?

Nu se poate atrage îndeajuns atenţia începătorilor în ale 
filosofiei că o lucrare filosofică se citeşte gîndind, reflectînd ne-
întrerupt şi în răgaz asupra ideilor pe care le cuprinde. De 
aceea trebuie să ne oprim mereu, să revenim continuu, să 
căutăm a ne da seama de sensul just al fiecărei idei, de legătura 
ei cu contextul, de consecinţele ei variate şi multiple, chiar de 
cele pe care nu le trage încă autorul, de temeiurile ei ştiinţifice, 
într-un cuvînt, pe cît e posibil, de întreaga ei semnificare. Ideile 
unei cărţi pe care o citim, să fie gîndite şi răsgîndite, adică să 
sesizăm din ea toate sensurile posibile. Desigur, se impune, ca 
o obligaţie mai presus de care nu există alta, ca mai întîi să cău-
tăm a gîndi la fel cu autorul, să gîndim ceea ce a gîndit el sau 
ce a vrut el să gîndească, identificîndu-ne cît mai mult cu po-
ziţia lui teoretică, şi abia după aceasta să încercăm a vedea 
dacă din ideile susţinute de el nu derivă şi nu se pot trage şi 
alte consecinţe, mai importante şi mai semnificative decît 
acelea la care a ajuns autorul însuşi; dacă ideile lui rezistă şi 
pot fi adoptate.

Uneori e chiar necesar ca o operă filosofică să fie citită ca 
un volum de versuri, adică memorînd întocmai ideile 
fundamentale, pregnante şi caracteristice, pentru a le putea 
avea la dispoziţie şi a putea face oricînd uz de ele. O operă 
filosofică este pentru un începător un examen. De aceea, cînd se 
apucă de citit, el trebuie să-şi concentreze tot spiritul asupra ei 
şi să nu îngăduie să fie tulburat cu nimic din ceea ce este străin 

lecturii. Şi numai atunci el poate spune că a trecut cu succes 
examenul, cînd, după lectură, poate recapitula uşor ideile 
cuprinse în carte, în ordinea exactă în care le-a expus autorul, 
dîndu-şi seamă de importanţa şi valoarea fiecăreia, situînd 
apoi armonic plusul de cunoştinţi noi în lumea lui de 
cunoştinţi vechi.

O carte citită trebuie să fie o carte al cărei cuprins de idei să 
constituie pentru toată viaţa cititorului un bun definitiv 
cîştigat. Cititorul trebuie să aibă, cînd împrejurările o cer, 
prezente în conştiinţă ideile cărţii citite. De aceea el trebuie să 
citească stăpînit totdeauna de convingerea, că ideile pe care şi 
le apropie în momentul citirii – şi care atunci sunt de o utilitate 
numai strict personală – pot dobîndi cu timpul o utilitate 
teoretică, adică îi vor putea servi ca mijloace pentru 
descoperirea altor adevăruri. Cunoştinţele dobîndite se fixează 
atunci mai bine şi capătă o forţă dinamică, ce le face să 
fructifice însutit şi înmiit. De cele mai multe ori noi nu ne dăm 
seama cînd citim, că o să recurgem cîndva la unele din ideile 
de care luăm cunoştinţă şi tocmai cînd ne aşteptăm mai puţin, 
răsar în mintea noastră asocieri ale unor idei ce ne preocupă 
momentan cu idei pe care le-am citit poate cu ani în urmă. Tot 
ce citim, dacă ştim să citim, este un depozit la vedere, ce ne stă 
totdeauna la îndemînă. Fiecare idee pe care o încorporăm 
depozitului nostru de cunoştinţi acţionează nu numai cînd noi 
ne dăm seamă de aceasta, ci şi cînd ignorăm procesul acţiunii 
lor.

Exemple sunt destule şi foarte elocvente, că în 
subconştientul nostru sau în inconştientul nostru are loc o 
elaborare sufletească, care face ca soluţia unei probleme, 
soluţie ce a fost căutată în zadar pe cale conştientă, să se 
prezinte ca o iluminare, ca o izbucnire din neant. Cine poate 
bănui cîtă energie se desfăşoară în adîncurile de nepătruns ale 
conştiinţei noastre, pentru ca soluţia, de multe ori dureros 
căutată dar negăsită, a unei probleme, să se înfăţişeze pe 
neaşteptate cu o impetuozitate de nestăpînit!

Ceea ce trebuie mai ales relevat începătorilor în ale teoriei 
şi spiritualităţii, e că de o carte filosofică trebuie să se apropie 
cu sentimentul că intră într-un sanctuar, unde oficiază spiritul 
omenesc însuşi. Căci printr-o carte filosofică ei se desprind de 
lumea efemeră a simţurilor şi a fenomenelor, iau contact cu 
problemele capitale ale minţii şi capătă perspective spre lumea 
realităţii infinite şi absolute, şi a valorilor eterne. Cine are cît de 
puţină vocaţie filosofică, nu poate să nu vibreze la viziunea 
iluminată pe care i-o oferă o operă filosofică şi nu poate să nu 
se simtă schimbat în fiinţa lui sufletească. E o altă lume, decît 
cea obişnuită, ce se oferă minţii lui, este un alt sens despre 
viaţă, pe care el nici nu-l bănuia măcar: o lume nouă şi un sens 
nou, care pun probleme şi dau de gîndit, care zguduie şi 
chinuie şi duc în cele din urmă, după lungi sforţări, la 
beatitudine intelectuală.

Dar un op filosofic trebuie privit şi ca un bun prieten, pe 
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frunzăreşte, ea se studiază.
Este deci un rău cititor acela care, începînd să citească o 

carte, o citeşte stăpînit de nerăbdarea de a ajunge cît mai 
repede la sfîrşit. Cine, citind, se uită mereu să vadă cîte pagini 
i-au mai rămas, ar face mult mai bine să nu citească deloc. O 
carte citită in asemenea condiţii nu îmbogăţeşte cu nimic 
spiritul cititorului, căci odată terminată de citit şi închisă, 
cartea nu lasă nimic sau aproape nimic în sufletul lui.

Dar cel mai rău cititor este acela care citeşte în diagonală, 
adică acela care mai mult răsfoieşte decît citeşte, care citeşte 
din loc în loc, sărind rînduri, aliniate şi chiar pagini întregi. Ce 
idee poate să-şi facă cineva, oricît de inteligent ar fi, de 
cuprinsul unei lucrări, din care nu citeşte decît fragmente 
izolate pe care le bănuieşte mai interesante, fără să-şi poată da 
seama de legătura ideilor citite, cu ansamblul lucrării şi cu 
ideile din aceeaşi carte pe care el nu le cunoaşte? Un astfel de 
cititor nu numai că nu-şi roate da seamă de temeinicia ideilor 
autorului pe care-1 citeşte şi nu poate sezisa adevăratul lor 
sens, dar este oricînd expus să le înţeleagă pe dos, atribuind 
autorului lucruri pe care acesta nu le-a susţinut şi făcîndu-i pe 
nedrept un merit sau un demerit, combătînd ceea ce autorului 
nu i-a trecut prin minte să susţină sau eventual căutînd să 
înalţe pe ele ori să sprijine cu ele ideile lui proprii. În primul 
caz el luptă cu adversari închipuiţi, cu mori de vînt, iar în al 
doilea construieşte ceva hibrid, un castel de carton, pe care-1 
poate doborî cea mai slabă adiere. Nimănui nu-i poate folosi 
un astfel de citit: nici personal cititorului şi nici progresului 
ştiinţei însăşi. Şi atunci în aceste condiţii, la ce bun cititul?

Nu este însă un bun cititor nici acela care, începînd o carte, 
o abandonează după cîteva pagini citite, ca să se apuce de alta, 
pe care curînd de asemeni o abandonează pentru o a treia, ca 
să se întoarcă, după un pelerinaj mai mult sau mai puţin în-
delungat, la prima şi să continue cititul în acelaş chip. Legătura 
logică dintre idei nu mai poate fi urmărită cu destulă severitate 
printr-o asemenea lectură, ordinea sistematică a ideilor este 
slab sesizată şi profitul pentru cititor minim. O lucrare 
filosofică începută trebuie dusă pînă la sfîrşit, fără a o întrerupe 
cu alte lecturi. Numai atunci ea poate fi exact înţeleasă şi foloa-
sele pentru cititor pot fi cu adevărat mari. Căci o lucrare filo-
sofică nu este un volum de versuri, unde fiecare bucată 
constituie un întreg, ce-şi are în sine însuşi întreaga semnificare 
şi poate fi prin urmare înţeles, independent de ceea ce precede 
şi ceea ce succede. Un capitol dintr-o lucrare filosofică stă în 
strînsă conexiune cu întreaga lucrare, care nu poate fi înţeleasă 
fără el, după cum nici capitolul nu poate fi înţeles fără întreaga 
lucrare. Este aici o condiţionare reciprocă necesară, a cărei 
cunoaştere este indispensabilă pentru pătrunderea în lumea de 
idei a autorului.

Dintre primele rezultate ale unei citiri lente, atente, apro-
fundate, face parte descoperirea de contraziceri interne în 
opera autorului, descoperire ce pasionează şi acordă satisfacţii 
dintre cele mai mari. În adevăr, nu există operă filosofică fără 

contradicţii interne, adică fără să cuprindă idei care se ciocnesc 
între ele, care nu pot sta alături fără duşmănie. Se poate chiar 
spune fără exagerare, că contradicţiile sunt cu atît mai mari cu 
cît şi filosoful este mai mare, ceea ce nu este de mirare. 
Încercînd să dea o concepţie cît mai cuprinzătoare şi mai 
adîncă despre lume şi viaţă şi o sinteză cît mai unitară a 
curentelor vremii lui, gînditorul se expune involuntar la 
enunţarea de idei ce nu pot sta împreună, la contradicţii latente 
sau chiar făţişe, a căror descoperire procură o plăcere deosebită 
cititorului. Cu asta însă cititorul nu este scutit de orice 
obligaţie. Se poate întîmpla ca ceea ce el socoate drept 
contradicţie, să nu fie de fapt, şi la o aprofundare mai mare 
ideile în aparenţă contradictorii să stea foarte bine împreună şi 
să se completeze. De aici necesitatea de a reflecta asupra 
contradicţiilor şi de a încerca rezolvarea lor în interiorul însuşi 
al sistemului. Împăcarea ideilor, ce-i la început păreau 
ireconciliabile, suprimarea printr-o reflexiune mai profundă a 
aparentelor contradicţii interne, oferă cititorului filosofic 
satisfacţii tot aşa de mari ca şi descoperirea de contradicţii.

În ce priveşte contradicţiile interne, spiritul cititorului trece 
de obicei prin mai multe faze, pe care foarte bine le relevă 
Faguet. La început cititorul nu observă contradicţiile, pe urmă 
le întîlneşte la tot pasul, deci şi acolo unde nu sunt, căutînd 
apoi, după temperament, sau să le multiplice, sau să le rezolve 
chiar după ce le-a multiplicat, simţind şi într-un caz şi în altul o 
mare plăcere.

E de prisos să subliniem foloasele pe care le aduce cu sine 
dorinţa, uneori diabolică, de a descoperi contradicţii. Ea ţine 
spiritul mereu mobilizat, îl menţine într-o continuă tensiune, îl 
face să adîncească lucrurile, să gîndească mai mult asupra lor, 
mărindu-i astfel  nespus randamentul. Nu mai puţin însă 
trebuie relevate şi primejdiile pe care le închide în sine această 
tendinţă de a descoperi contradicţii: căutînd contradicţii cu 
orice preţ şi văzînd în aceasta preţul de seamă al lecturii lui, 
cititorul scapă din vedere fondul real al operii, pluteşte la 
suprafaţa lucrării şi îşi apropie greşit ideile gînditorului. El nu 
mai citeşte atunci de dragul de a cunoaşte adevărul, de a face 
un pas mai mult în inima însăşi a lucrurilor, ci de dragul de a-
şi satisface o dorinţă strict personală, din plăcerea subiectivă şi 
efemeră de a descoperi incongruenţe şi contradicţii în teoria 
sau sistemul gînditorului. Lectorului îi scapă în aceste condiţii 
principiile de bază ale teoriei sau sistemului, ba chiar şi 
intenţiile înseşi ale gînditorului, iar lectura este denaturată în 
chiar sensul ei propriu, în natura ei intimă şi nu-şi mai atinge 
scopurile.

Dar un rău cititor de lucrări filosofice este şi acela care, la 
fiecare pagină pe care o întoarce, îşi zice cu inimă uşoară: 
lucrul acesta l-aşi fi putut spune şi eu. Individul care este ferm 
convins că şi el ar fi putut scrie ce a scris autorul, că ideile 
susţinute de autor îi trecuseră şi lui prin minte cu multă vreme 
înainte, ar face poate mai bine să nu citească deloc. Iar dacă 

August 2012



15CRONICA

care te poţi bizui, la sfaturile competente ale căruia poţi 
oricînd recurge, de la care poţi aştepta o primire bună şi in 
momente de bucurii şi în momente de necazuri, care stă 
totdeauna gata pentru ajutorare spirituală. Desigur şi un op 
filosofic poate greşi, cum poate greşi cu sfaturile lui şi un 
prieten din viaţa socială; dar greşala nu trebuie pusă pe seama 
relei voinţi ci pe seama unei considerări parţiale şi imperfecte a 
împrejurărilor şi condiţiilor. Oricît de atent am citi un op 
filosofic şi oricît de stăpîni am fi pe cuprinsul lui, este imposibil 
ca după ani şi ani, cînd l-am citi din nou, să nu găsim în el idei 
noi sau măcar sugestii noi. O operă filosofică ne poate spune 
totdeauna ceva, dacă bineînţeles este cu adevărat filosofică şi 
ştim să-l citim cu ochii spiritului. De aceea nu trebuie să ne 
închipuim deloc, că citind odată un op filosofic, am stors-din el 
tot ceea ce cuprinde. Cît de neîntemeiată ar fi această 
închipuire, ne-o arată faptul că marii gînditori ai omenirii sunt 
interpretaţi şi înţeleşi diferit, după diferitele epoci. Astfel Kant 
a fost înţeles într-un fel de contemporanii şi urmaşii lui 
imediaţi, şi în cu totul altfel de gînditorii din a doua jumătate a 
secolului XIX şi începutul sec. XX. Şi nu este exclus, ba chiar 
foarte probabil, ca într-un viitor mai mult sau mai puţin 
îndepărtat, să fie interpretat şi înţeles într-un nou chip. Toate 
aceste interpretări şi înţelegeri diferite nu trebuiesc concepute 
ca tot atîtea interpretări şi înţelegeri eronate, ci ca o 
aprofundare tot mai temeinică şi mai întregitoare a marei 
bogăţii de idei cuprinsă în opera filosofului.

Într-un cuvînt, a citi înseamnă a asimila, a stăpîni suveran 
ideile lucrării citite. Dar a asimila, nu înseamnă numaidecît a 
împărtăşi ideile autorului, a ţi le însuşi. Poţi să citeşti o carte, de 
pe urma cărei să foloseşti foarte mult, fără să fii totuşi de acord 
cu nici una din ideile ei. Căci de multe ori lucrări, cu cuprinsul 
cărora nu eşti de acord, te pot învăţa cum trebuie să pui pro-
blema şi-ţi pot sugera perspective interesante în munca de in-
vestigare proprie a problemelor. A citi, înseamnă a asimila, a 
gîndi împreună cu autorul, a aprecia critic ideile pe care le asi-
milezi. Sunt cititori, şi anume cititori vechi în ale filosofici, cu o 
bogată lectură, care n-au reuşit să-şi formeze un spirit critic, să 
judece ideile înainte de a şi le însuşi, Pentru ei, a citi, înseamnă 
nu numai a asimila ideile lucrării, ci a şi le însuşi. Aceşti cititori 
sunt totdeauna de acord cu ultima carte citită, admiratori entu-
ziaşti şi fără rezerve ai ultimei cărţi pe care au lăsat-o din mîini. 
Astfel de cititori nu au nimic sau aproape nimic din nervul fi-
losofic, din scînteia sacră a sofiei. Ei ignoră faptul că filosofia 
este între altele şi atitudine, nu numai în faţa lumii şi a vieţii, 
dar şi faţă de lucrările pe care le citim. Iar prin atitudine înţele-
gem atitudine critică, controlată şi verificată, întemeiată şi justi-
ficată. Nu trebuie prin urmare să se piardă din vedere, că a citi 
înseamnă a învăţa, cu ajutorul altora şi prin ei, să gîndească, că 
a ajunge să gîndească prin sine însuşi este unul din scopurile 
cele mai înalte ale lecturii unui tînăr şi totodată fructul ei cel 
mai de seamă. A-ţi face cultură filosofică e tot una cu a-ţi forma 
o judecată proprie şi a izbuti încetul cu încetul să pui singur 
probleme şi să încerci să le rezolvi singur.

Faguet spune cu foarte multă dreptate: „Fericiţi poate cei 
care nu au nevoie să citească pentru a gîndi şi evident cu totul 
nenorociţi acei cari, citind, nu gîndesc decît exact ceea ce gîn-
deşte autorul.”

Dar în afară de a şti cum să citească, o altă problemă foarte 
importantă pentru începători este de a şti ce să citească sau mai 
bine zis cu ce să înceapă a citi. Studenţii înscrişi la filosofie sunt 
în primul an pur şi simplu dezorientaţi: ei nu ştiu pe unde 
anume să pătrundă în vastul imperiu al filosofiei, cum să se 
introducă în problematica ei complexă şi dificilă şi ce trebuie să 
citească mai întîi.

În Germania, începătorului îi vine mult mai uşor: el are 
acolo la îndemînă o serie întreagă de „Introduceri în filosofie”, 
la care poate recurge, pentru a se îndruma. Deşi trebuie să 
adăogăm, nu toate lucrările care poartă titlul „Introducere în 
filosofie”, sunt introduceri în filosofie, ci de cele mai multe ori in-
troduceri în filosofia autorului însuşi. Dar oricum ar fi conce-
pută, fie ca o lucrare personală, fie ca una obiectivă, o „Intro-
ducere” aduce totdeauna servicii imense. În literatura noastră 
filosofică nu se găsesc astfel de introduceri şi atunci începăto-
rul este constrîns să se orienteze singur. Ceea ce este fireşte 
mult mai greu. El nu cunoaşte literatura filosofică şi din 
această cauză nu poate şti care sunt lucrările ce-l pot conduce 
pe el mai uşor în complexitatea problemelor filosofice. Ţinînd 
socoteală de starea de lucruri de la noi, se pune deci întrebarea; 
ce să recomandăm ca lectură filosofică începătorilor? Sunt mai 
multe căi, pe care le poate urma cineva, ca să pătrundă în 
filosofie. Le vom înşira pe rînd şi numai pe cele mai de seamă.

Una dm căi este aceea a unei introduceri istorice, adică 
tînărul să înceapă prin a citi o lucrare clară şi concisă de istoria 
filosofiei. În chipul acesta el ia cunoştinţă de începuturile nebu-
loase ale filosofiei, de ascensiunea ei rapidă, de momentele cul-
minante ale evoluţiei sale istorice, de înlănţuirea istorică a pro-
blemelor şi de răspunsurile ce au fost date în cursul timpului, 
întrebărilor fundamentale pe care mintea omenească şi le-a pus 
inevitabil. Începătorul reface astfel drumul pe care gîndirea 
omenească însăşi l-a făcut de la originile ei istorice pînă astăzi, 
şi are posibilitatea să retrăiască sforţările ei neîncetate, 
încununate de izbîndă uneori, alteori înfundîndu-se în 
dificultăţi inextricabile, reuşind să seziseze mai bine sensul şi 
rolul problemelor aşa cum se pun astăzi. O istorie a filosofiei, 
rezumativă, dar obiectivă, are darul de a arăta începătorului, 
care sunt domeniile filosofice de seamă cu problemele lor 
respective, la ce rezultate a ajuns mintea omenească în 
strădaniile ei dureroase de cunoaştere, ce ştim şi ce nu ştim 
încă, „ce putem spera şi ce trebuie să credem”. Înarmat cu 
cunoştinţele dobîndite pe această cale, începătorul poate 
aborda apoi cu mai mulţi sorţi de înţelegere, lucrări sistematice 
mai grele, fără a se încumeta însă să se repeadă la gînditori de 
mîna întîi şi foarte grei, cum ar fi bunăoară Kant şi Hegel.

Începătorii pot să se introducă însă în dificilul domeniu al 

filosofiei şi pe altă cale: începînd cu scepticii. În adevăr, 
nimic nu poate dovedi mai bine unui începător necesitatea 
filosofării ca scrierile care fac problematică însăşi cunoaşterea 
şi scot în evidenţă imensele dificultăţi pe care le întîmpină 
spiritul omenesc în încercările lui repetate de a sezisa inima 
însăşi a lucrurilor. Ele au nepreţuita însuşire de a zdruncina 
din temelii credinţa naivă în realitatea lumii externe, a arăta 
tînărului începător că atît simţurile cît şi raţiunea înşeală şi că 
noi nu avem nici o garanţie că ceea ce pretindem a şti, redă 
adecvat realitatea. Trebuie să stabilim însă că, dacă scrierile 
sceptice prezintă pentru un începător avantagii mari, ele 
cuprind în sine şi o mare primejdie. Scoţînd în evidenţă 
slăbiciunea mijloacelor de cunoaştere şi încercînd să 
demonstreze că pe nici o cale noi nu putem ajunge la ştiinţă, 
ele pot sădi în sufletul cititorului sîmburele dizolvant al unei 
îndoieli totale şi definitive, tăind astfel aripile curiozităţii, 
impulsul iniţial al oricărei cunoştinţi, şi primejduind însăşi 
scopurile pentru care ele sunt recomandate unui începător. 
Scrierile sceptice sunt excelente ca îndrumătoare, dar cu o con-
diţie: ca ele să constituie numai un stadiu pregătitor, ca începă-
torul să aibă tăria de a rezista acestei probe de foc şi a ieşi din 
ea mai întărit în năzuinţele lui de cunoaştere. Cîţi sunt în stare 
să ţină piept unei asemenea încercări şi să iasă victorioşi din ea, 
e o chestiune care nu poate fi rezolvată deductiv. Depinde de 
temperamentul fiecăruia şi de intensitatea cu care se manifestă 
în sufletul lui voinţa de cunoaştere.

În afară de aceste două căi pomenite, mai este una pe care 
poate apuca începătorul, ca să pătrundă în domeniul filosofiei: 
să pornească la un sistem filozofic. Sunt cazuri cînd, fie întîm-
plarea, fie o înclinare simpatică, au făcut pe unii tineri să 
citească lucrările unui gînditor de seamă, aprofundîndu-le 
temeinic. Din stăpînirea sigură a acestor lucrări, ei au făcut pe 
urmă un punct de reazim imutabil pentru lectura lor filosofică 
ulterioară, îmbogăţindu-şi cunoştinţele filosofice şi ascuţindu-
şi spiritul cu operile altor gînditori. Acest mod de a ajunge la 
cunoaşterea problemelor filosofice, poate fi ridicat la rangul 
unui mijloc eficace de introducere în filosofie şi recomandat cu 
sorţi de succes oricărui începător. Ce-i drept, posedînd teoretic 
un sistem filosofic, începătorul are apoi de ce să-şi ancoreze 
toate cunoştinţele pe care lectura lui i le acumulează. Citind 
după aceasta alte sisteme, el raportează continuu cunoştinţele 
noi la sistemul pe care şi 1-a fixat mai întîi în minte, compară 
necontenit şi stabileşte asemănări şi deosebiri, lămurindu-şi 
astfel şi fixîndu-şi mai bine, atît vechiul sistem cît şi noile 
sisteme. Sistemul care i-a servit ca punct de plecare şi ca bază e 
un fel de lanternă cu ajutorul căreia el se orientează în 
complexul, labirintic pentru un începător, al sistemelor 
filosofice. Începătorul poate proceda în mai multe chipuri: sau 
pornind de la sistemul pe care-l cunoaşte, spre originile şi 
determinantele lui istorice, sau căutînd să urmărească 
influenţele pe care le-a exercitat sistemul cît şi opoziţiile pe 
care le-a deşteptat, căpătînd în felul acesta o icoană despre 
importanţa pe care el o are în epoca în care a luat naştere şi s-a 

dezvoltat; sau, în sfîrşit, ceea ce este ceva mai dificil, neţinînd 
seamă de nici o afinitate de idei şi ignorînd orice legătură 
istorică, el trece la alte sisteme, îndepărtate şi istoric şi 
ideologic de punctul lui arhimedic, asimilîndu-le, deşi nu este 
nici o legătură directă între acestea şi sistemul care-i serveşte ca 
bază. Calea aceasta de a te introduce în filosofie cu ajutorul 
unui sistem, este utilă, deşi mai grea decît celelalte pomenite 
anterior, şi ea trezeşte imaginea unor cercuri concentrice 
cauzate de o piatră aruncată într-o apă liniştită: mereu noi 
cercuri, mai mari şi mai cuprinzătoare, se adaogă la primul, 
pînă ce uneori apa întreagă este străbătută de ele. Pornind de 
la un sistem, bine studiat şi aprofundat, şi trecînd la alte 
sisteme, al căror cuprins îl raportăm la sistemul punct de 
plecare, ne consolidăm temeinic cunoştinţele filosofice şi ne 
lărgim statornic orizonturile teoretice.

Îndrumarea în filosofie cu ajutorul unui sistem are marele 
avantagiu, ca şi o lucrare de istoria filosofiei, dar mult mai clar: 
mai reliefat decît aceasta, de a arăta care sunt domeniile fun-
damentale ale filosofiei cu problemele lor centrale, care sunt 
preocupările capitale ale spiritului. Dintr-o astfel de 
îndrumare, începătorul capătă dintr-o dată o concepţie unitară 
despre lume şi viaţă, obţine un punct de privire de pe 
înălţimea căruia poate îmbrăţişa întreaga existenţă. Tratarea 
sistematică a ideilor îi indică apoi lui şi care sunt disciplinele 
filosofice fundamentale, rămînînd ca el pe urmă să ia pe fiecare 
în parte, s-o studieze separat şi s-o adîncească, devenind 
încetul cu încetul mai mult sau mai puţin stăpîn pe problemele 
ei şi pe rezultatele pozitive, adunate în sînul ei în decursul 
timpului. Domeniile filosofice apar în cadrul unui sistem cu o 
pregnanţă impunătoare, hotarele dintre ele sunt precis trase, 
fără ca totuşi să se piardă legătura dintre ele, iar realitatea se 
înfăţişează cu o organizare, care nu poate să nu impresioneze.

Dar nu trebuie să trecem cu vederea, că această cale 
cuprinde în sine şi neajunsuri. Se întîmplă anume că mulţi 
dintre cei ce se introduc în filosofie în acest fel, nu au răbdarea 
să adîncească tot aşa de mult şi celelalte sisteme şi atunci, 
fiindcă nu le cunosc temeinic, trag concluzii de netemeinicia 
asupra sistemelor însele. Ei rămîn în cazul acesta toată viaţă 
adepţii unius systemi, a acelui sistem pe care din diferite 
împrejurări l-au cunoscut mai întîi. Ei judecă şi apreciază 
atunci toate sistemele cu care iau contact prin prisma 
sistemului prim. Ei nu reuşesc să-şi formeze un spirit critic şi 
nu sunt în stare să-şi cucerească o perspectivă mai înaltă şi mai 
cuprinzătoare, de unde să domine personal, adică original, şi 
totuşi ştiinţific, realitatea şi viaţa. Indivizii care se fixează din 
capul locului asupra unui sistem şi jură pe litera acelui sistem, 
fără să încerce a pătrunde în spiritul lui, a desprinde din el 
intenţiile autorului şi a duce mai departe gîndirea lui, dau 
dovadă de lipsă de vocaţie filosofică. Începătorul care se 
iniţiază în filosofie, trebuie să fie dominant de conştiinţa că 
pînă în prezent mintea omenească, deşi a depus sforţări uriaşe, 

n-a izbutit să sesizeze nimic definitiv din realitate şi că prin 
urmare orice sistem filosofic este incomplet şi susceptibil de a 
fi întregit, mai bine fundamentat şi eventual împins pînă la 
ultimele consecinţe posibile, pe care întemeitorul poate nici nu 
le-a bănuit. De aceea nici un sistem filosofic nu trebuie 
considerat ca literă de evanghelie, nu trebuie socotit ca perfect 
şi sustras oricărei încercări de îndreptare. Ci el este operă 
omenească şi ca atare purtînd în ea, oricît de genială ar fi, 
stigmatele deficienţelor omeneşti. Dar stăpînit de această 
convingere, tînărul începător nu trebuie să se descurajeze, 
spunînd: atunci nu-i nimic de sperat în aşa de hulitul şi 
totodată aşa de proslăvitul domeniu al filosofiei, dacă nimic nu 
e sigur şi totul trebuie refăcut! Căci o astfel de convingere ar fi 
din temelie greşită şi ar duce la rezultate deplorabile. În 
filosofie, deşi nu avem rezultate definitive, există totuşi un 
progres, cînd privim întreaga evoluţie istorică a filosofiei. Şi 
lucru demn de reţinut: progresul acesta nu stă atît în soluţiile 
găsite cît în felul de a pune problemele.

A pune o problemă, şi a o pune cum trebuie, este în filo-
sofie, ca şi în ştiinţă în genere, mult mai important decît a găsi 
soluţiile. Ca să ne putem da seamă de aceasta, e de ajuns să ne 
amintim de acele false probleme, ca „piatra filosofală”, 
„perpetuum mobile”, quadratura cercului, care au fost puse în 
decursul timpului şi pentru rezolvarea cărora mintea 
omenească a cheltuit veacuri de-a rîndul inutil energie imensă. 
Ele nu puteau fi rezolvate, fiindcă erau probleme rău puse. Se 
cunoaşte de altminteri, în legătură cu aceasta, şi învăţămîntul 
tras de înţelepciunea populară pe baza unei experienţe 
milenare: un nebun aruncă o piatră în baltă şi o sută de 
înţelepţi nu pot s-o scoată. Problemele filosofice se pun în 
timpurile moderne mai bine decît în antichitate şi evul-mediu, 
astăzi mai bine decît acum cîteva sute de ani. Mai bine, adică 
mai circumscris, mai prudent, mai critic. Importanţa acestui 
progres în punerea problemelor se evidenţiază mai ales atunci 
cînd cineva, fără să-şi fi însuşit o cultură filosofică, încearcă pe 
cont propriu să filosofeze: el se aruncă la cele mai înalte 
probleme, fără să presimtă dificultăţile de neînvins, pe care 
acestea le implică. El pune copilăros de naiv problemele, iar 
soluţiile lui trezesc zîmbete! Lucrul acesta se observă în special 
la Universitate: cînd profesorul lasă la latitudinea studenţilor 
să-şi aleagă lucrările de seminar sau de licenţă, sunt unii din ei 
cari se reped la chestiunile cele mai dificile. Nu este pentru 
profesor o dovadă mai peremptorie de lipsa lor de cultură 
filosofică. Studentul a făcut faţă de profesor proba pregătirii lui 
în chiar momentul cînd şi-a ales lucrarea!

Complexitatea problemelor şi multiplicitatea soluţiilor lor 
contradictorii nu trebuie să descurajeze, ci dimpotrivă să 
constituie un imbold mai puternic pentru lămurirea şi 
aplanarea lor. Dacă fiecare din minţile filosofice trecute s-ar fi 
descurajat la primele începuturi de filosofare, noi n-am avea 
astăzi filosofie. Şi apoi nu trebuie să se uite că problemele 
filosofice se impun cu necesitate minţii şi noi suntem 

constrînşi, vrînd nevrînd, să le soluţionăm într-un fel sau altul, 
pozitiv sau negativ. Unii se mulţumesc cu soluţii negative, alţii 
se silesc să găsească răspunsuri afirmative la întrebările pe care 
şi le pune mintea. Dar atît soluţiile pozitive cît şi cele negative 
sunt soluţii, adică rezultate obţinute cu ajutorul reflexiunii 
critice, pe calea gîndirii, în urma unor eforturi mai mult sau 
mai puţin intense. Cu alte cuvinte, sunt rezultatul filosofării. 
Căci unul din misterioasele şi semnificativele paradoxe ale 
spiritului este şi aceasta: noi filosofăm pînă şi atunci cînd 
tăgăduim filosofiei orice îndreptăţire şi susţinem că nu 
cunoaştem nimic din tainele existenţei.

Nu trebuie să se neglijeze de a se atrage atenţia 
începătorilor asupra unui lucru extrem de important pentru ei: 
că nu trebuie să-şi pună însuşirile şi sîrguinţa lor în slujba 
exclusivă a acumulării de cunoştinţi filosofice, şi să facă din 
cunoaşterea operelor filosofice scopul principal al activităţii lor 
intelectuale, ci că operele filosofice sunt numai instrumente ce 
servesc la dezvoltarea spiritului critic şi a puterilor intelectului, 
ce ne învaţă să punem probleme şi să le soluţionăm, să gîndim 
şi să cunoaştem. Nu filosofia, ci filosofarea, nu cunoştinţi pe care 
să le găsească de-a gata, ci adevăruri pe care să le descopere 
singuri, iată cu ce gînduri, trebuie luminaţi să pornească la 
drum tinerii începători. Filosofia, în înţelesul de doctrină ce 
închide în ea adevăruri 
imutabile şi absolute, 
oricît ar căuta-o, n-o 
vor găsi nicăieri. Există 
în schimb, din trecutul 
cugetării omeneşti, un 
mare număr de lucrări 
filosofice, capabile să-i 
înveţe a reflecta, a 
gîndi, a filosofa. 
Cunoscîndu-le, ei 
învaţă a sta pe picioare 
proprii, a se familiariza 
cu marile probleme, a 
le examina. încep prin 
a fi şcolari, pentru ca 
cei cu nerv filosofic să 
devină mai curînd sau 
mai tîrziu ei înşişi 
promotori ai 
înţelepciunii.

fondul principal al culturii române

pagini realizate de Cătălin BORDEIANU

De la lectură la filosofare

August 2012

N. Bagdasar, „De la lectură la filosofare”, în: Revista 
Ethos, Nr. 1, 1944, pp. 19-31.
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Semne de dinaintea cuvântului

(nu din iluminările naş

terii cresc valurile

nefiin?ei şi extazului:

brusc inventez o nouă existen?ă a luminii;

în camerele de gazare ale destinului fiii şi

fiicele se fecundează ! - tare mi-i teamă

că voi deveni foarte singur.) razele mor?ii

ca nişte gropi aruncă în afară pântecul IOCASTEI;

se dislocă pere?ii, zboară ferestrele acestei case

în care scriu - chip de cal îmi intră în

carne - în întunericul lăptos citind ; / în noaptea 

pecete /în

noaptea

pecete / cine trece / cine petrece / cale amară vale şi 

smoală

(doamne cum nu mai sunt ! - din 

propriu-mi sânge se desprinde trupul meu 

prim - cum să-l în?eleg ? cu un ferăstrău 

în mâini îmi crestează fa?a şi pieptul -

târâş îmi aduce mama; o trage de păr ...

de ce l-ai născut femeie ? - vezi „el" nu există ;

căzut aici printre rufele zeului şi arbalete....

întruchipează vasele 

singurătă?ii...

de ce l-ai născut femeie? - doamne 

cum nu mai sunt! (flori de ghea?ă 

împresor, îmi substitui !!!) ... dar trupul 

nu-i decât o conven?ie, o uneltire, un mod 

de-a avea halucina?ii; („ora zero" - zero rât 

bălos noaptea îşi poartă prin spa?ii –

- cifra unu se înşurubează în fa?a mea neagră !).

II. ALTE GLASURI

uger de plumb disecat în cele patru guri ale 

adâncului de însuşi saturn ; (numai imaginea 

sa devenind atemporală, aspa?ială - „mie nu 

mi se glorifică miezul înaintea celorlalte organe", 

„fiin?ându-te te consum, te elimin îmi spune") 

laptele gâlgâind din ugerul de plumb redă 

făpturile noastre: saturn îşi mestecă propriile 

organe - urlă : dar sunt în secolul XX - cui apar?in ?

acest om care îmi slăbeşte văzul, băutura mea

este? (tunel - „molimă purpurie" legea apei 

este egală cu adâncimea cuvântului 

-cu străpungerea 

peretelui abisului)

laptele curgând din ugerul de plumb 

este absorbit de cele patru guri ale 

adâncului...

de ce îmi spui să te înso?esc

trup al golului -sub acest baldachin

(ah, ce mireasmă de moarte se roteşte),

vizat de larvele cuvântului memorez trecerea

TA ; (absolut nimeni nu observă - totul

şi toate consideră actul foarte normal)

saturn îşi mestecă propriile

organe

tablouri reprezentându-mă

sadic zbor în adâncul pământului -

din orbite îmi curge lichid magnetic

cine începe să mă iubească ?

cineva lipsit de înfă?işare modelează scripe?i

şi gropi

viziuni asupra aripilor durerii

viziuni asupra aripilor durerii 

viziuni asupra aripilor durerii 

„nu-mi rupe?i iedera albă şi 

neagră de pe gât şi umeri... "

III. SEMNE LUMINOASE

sub acoperişul gelatinos, mişcându-se

concentric „Unu" răzăluind

gălbenuşuri urlă în urechile celuilalt = via?ă

absurdă! via?ă absurdă! scoatem

din intestinele beatitudinii şi cosmosului!

via?ă absurdă ! via?ă absurdă !

(lampadarul montat în centrul

gurii sale se iluminează, ne

înghite) - de ce să-mi golesc oasele

de măduvă? - de ce să-mi spulber

sângele? ro?ile tăietoare ale ceasului nefiind îmi

planează creierul - în pustietatea

cărnii mele linii de aur digeră;

din chiote negre, uleioase - arzânde îngerul meu iese 

:

(pentru că se constituie dintr-un 

cilindru - NU ! - dintr-un arc, 

dintr-o încetineală a materiei,

prin salt se înfige

în orbitele mele) - am să-?i

purific ghe?oasa ta existen?ă!

„El mi-a jurat urechea stângă. Eu i-am 

luat ochiul drept. El mi-a ascuns 

patrusprezece din?i. Eu i-am cusut 

buzele. El mi-a pus dosul la fiert. Eu

i-am răsturnat inima. El mi-a 

mâncat ficatul. Eu i-am băut 

sângele - „

Aurel Ştefanachi

Celălalt urcat pe zidurile nop?ii 

naşte luminoasele semne 

ale „pierderii de sine" - „Unu" înso?it 

de celălalt dansând încalecă îngerul meu

care (pe sub luxuriante plante)

ne scoate în afară 

IV. CENTRU DE GREUTATE

„sunt trist ca o cârpă, ca un cearşaf

sfâşiat de amiază ... „ - păsări

infernale prin aerul împietrit aduc sabo?ii

lui dumnezeu - („el" alb - alb culege dintre

scândurile cerului semin?e de cimbru şi boz;

feluri de smoală îi ?âşnesc în

fa?ă; dispare, nu mai există -

are un picior de

lemn, fluieră ... )

trist ca o cârpă, ca un cearşaf

sfâşiat de amiază .  „ - mali?ioasele clipe

ale naşterii balansează stâlpi de telegraf, pătrund

pe sub din?i, te aruncă în mâlurile altor planete ;

(dioped cum eşti - î?i vine „aşa" să alergi

în pielea goală ; fără motiv să gui?i vorbe

de dragoste ; „fesele dv. sunt maronii şi lăptoase"

numai o clipă să vă muşc sânişorii"

lăsa?i-mă să vă ..." - )

visez un tron de aur : du-te dracului!

du-te dracului nu ştiu cine îmi susura în urechi ;

cum stau în genunchi 

gros întunericul trosneşte :

„sunt trist ca o cârpă, ca un cearşaf 

sfâşiat de amiază... " - de câteva ori pe zi o 

fiin?ă ireversibilă se scaldă în sângele meu , 

(purificată îşi reia destinul):

cuc nebun

cuc de pripas

ieşi din pântecu-mi!

prin iarba de sticlă a sor?ii

numai tu mai exişti !

V. INCIZIE

cine sunt eu? cine sunt eu? 

(oprimata fiin?ă se rostogoleşte prin 

angrenajele vie?ii - îmi resorb ochii, în 

locul ochilor se instalează YSUM omonimul 

lui TIMAT foarte asemănătorul lui TOT ;)

eşti starea principală a lutului -,

-ce ... atâta filosofie" - melc în 

zăpada neagră a luminii eşti !

„O, întuneric, întuneric, întuneric. Toate se topesc în 

întuneric,

Spa?iile siderale pustii, pustietatea în pustietate,... " 

mama lasă tatălui meu descoperite păr?ile 

ruşinoase - cum să mă identific?

aceste butelii gre?oase de unde vin? cui apar?in? .

con?in mandarine şi piper 

cerneală şi otravă - am să le înfăşor în 

prapur; nu-i exclus să reprezinte calea 

magilor: (prea sunt adevărate, în întregime 

persiflează restul materiei):

„Grădină a memoriei şi eternă 
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fântână a amăgirii" - „Am fugit de 

pe cruce" - primeşte-mă sub arborii tăi! 

hrăneşte-mă cu fructele arborilor tăi!

nu se poate - nu se poate (eu nu exist !)

VII. VASE COMUNICANTE

„timpul s-a prăbuşit într-o pâlnie nebună 

şi se roteşte, se amestecă, se transformă 

în gelatină".

vezi această baie neagră - (printre aburii 

dinăuntru trece adevărata mea via?ă, 

perceptibilă numai cu... glontele; 

continuu îşi spală abdomenul...) în dosul

zidurilor sale dezbrăcăm uriaşa

femeie a întunericului -

P.S.

prea lung, nepermis de lung

este acest poem - nu rezolvă nimic

miroase a bioxid de carbon

îl întrerup:

VIII. LĂMPI CU GAZ

tatăăă! ! - tatăăăă (cu frunze pe cap, 

cu muşchi de piatră pe carne, fără ochi - liber 

plutind pe apele cărămizii şi toxice ale... omului 

laios există)

tatăăă - tatăăăă: ne ducem, ne ridicăm deasupra

valurilor; cifra unu ne sfredeleşte trupurile; 

aer sărat creşte - e-un început de nefiin?ă!

(ce vrei ce se aude - decapitat sunt) !?

ieşi din apele cărămizii şi toxice ale omului, 

vesteşte-mă marilor glasuri ale destinului –

am în gură nisip: rădăcinile arborilor trec 

prin trupu-mi -

(ireversibil: ireversibil te naşti - apoi în

orbire iluminezi făptura mea: în formele

stelelor mă ademeneşti - )

creşte iarbă printre

zilele mele; îmi leagănă sângele -

iarbă neagră, pustie, creşte în zilele mele :

intri acum în sala oglinzilor - contempli 

perfec?iunea suprafe?elor; o muzică dinăuntru 

te învăluie, te sugrumă - (frumuse?e

a absorb?iei în neant)

în sala oglinzilor făpturi vâscoase te caută

să te îmbră?işeze (de ce nu ai chip? - de ce

deschizi aceste căr?i al căror scris balansează

cenuşile lumii ? - de ce nu ai chip ?

adânciturile din pântecul nop?ii ne zguduie !

ideea existen?ei tale m-a devastat –

ideea existen?ei tale m-a devastat

IX. ARIPI CONCENTRICE

(fluxul memoriei este: -

intrarea în via?a matură !) - prealuminându-mă:

din râul cosmic iese un muncitor cu aripi şi 

cazma; sub privirile gingaşe ale puberelor dezbate

un basorelief - (printre înjurături şi flegme rosteşte: 

„eu sunt plătit să aduc piatră - nu am nici 

o băgare în subsolurile gândurilor; ce caut eu 

aici! am prostit ?)" -

(„şi-?i spui că, uite nu mai trece vremea - :)

... fiin?ele dinlăuntrul basoreliefului saltă 

(abur sângeros se limpezeşte .  ) prind 

muncitorul de nas .   printr-un orificiu

„minuscul" se răsfrânge lumină de 

primăvară.

(dacă nu suntem în hiperboreea nu are 

rost să ne îmbulzim - sârma ghimpată 

ce străluceşte deasupra capetelor noastre 

indică „viceversa" :) -

cine-mi lobează capu' - mătăsoasele funii 

de unde se-ntorc? TU ai bazinul schimbat! 

(au venit scribii - pare că se identifică: 

citesc trecând unu prin altul: arhaică 

devenire - scriu direct cu sângele stăpânului

lor;)-

muncitorul ruşinat îşi înghite cazmaua, 

îşi împătureşte aripile - se îneacă ... 

(abia dacă se văd): (fiin?ele din basorelief 

croncănesc;)

râul cosmic se retrage: noi nu găsim 

hiperboreea. (LAIOS - LAIOS - LAIOS !). 

(ce vrei ce se aude - decapitat sunt)?! 

fluxul memoriei este...

intrarea în via?a matură ...

X. BESTIAR

(doamne cum nu mai sunt! – 

din propriu-mi sânge se desprinde trupul meu 

prim - cum să-l în?eleg? cu un ferăstrău 

în mâini îmi crestează fa?a şi pieptul)

(de ce îmi impui să te înso?esc

trup al golului - sub acest baldachin,

ah, ce miros de moarte se roteşte ;)

(.,Unu" răzăluind gălbenuşuri 

urlă în urechile celuilalt = via?ă absurdă! 

via?ă absurdă! scoatem din intestinele 

beatitudinii şi cosmosului!).

(dioped cum eşti - î?i vine „aşa" să alergi

în pielea goală; fără motiv să gui?i vorbe de

dragoste ; „fesele dv. sunt maronii şi lăptoase"

„numai o clipă să vă muşc sânişorii" „lăsa?i-mă să vă 

... )

(scriu acum pe nişte hârtii

identice cu pielea - chiar pielea

pântecului meu este ;

cine sunt eu? cine sunt eu? moluşte,

crabi, esen?e ; repede mă îndepărtează)

(„Grădină a memoriei şi eternă 

fântână a amăgirii" - „Am fugit de 

pe cruce" - steaua de „colo" rotindu-se 

demen?ial nu-i a mea ... - primeşte-mă 

sub arborii tăi, hrăneşte-mă cu fructele 

arborilor tăi.)

(vezi această baie neagră ? - printre aburii 

dinăuntru trece adevărata mea via?ă, 

perceptibilă numai cu glontele; continuu îşi 

spală abdomenul ... în dosul zidurilor

sale să dezbrăcăm uriaşa femeie a întunericului)

ireversibil: ireversibil te naşti - apoi în 

orbire iluminezi făptura mea: în formele 

stelelor mă ademeneşti –

creşte iarbă printre 

zilele mele; îmi leagănă sângele –

iarba neagră, pustie, creşte în zilele mele:) 

„şi-?i spun că, uite nu mai trece vremea -"

Hierofanie

 învinuit mă închipui chiar amintirea

min?ii; şi în destrămare fiind un susur

al mor?ii / fiind violaceul cuvânt

într-o formă a rodului mă închin -

celora din carte şi disperare şi nebunie şi

luciditate - am siluit zidurile Nirvanei,

am siluit amiaza ce mi te-a dăruit o

atât de veşnică proiec?ie / (pare că se vede o flacără -

o indestructibilă medee scufundându-se o

preaadevărată lucrare a mor?ii şi iubirii)

roata de fildeş adâncindu-se în

cele ce nu se mai ştiu -)

„chiar astăzi vom cântări

în bra?ele unui orb steaua noastră

şi, dacă tu-mi vei cânta, vom plânge."

... ridică-mi masca, mâine voi veni

să te sărut / ridică-mi vestirile acestui poem;

- prin iarba moale din cer şi pământ 

creşte altceva / altcineva -

ridică-mi bra?ele din jurul gâtului acestui poem; 

prin pustiurile anotimpurilor mama noastră 

s-a denumit viitură şi nemărginită durere -

Nici nu ?tii

nici nu ştii ce via?ă 

perfectă ?i-am închipuit:

„Pendul care marchezi compasul 

Deziluziei şi singurătă?ii," -

piele a vreunui lucru

scăpat din cer...

numai pe tine te am
culoare a frunzelor toamna
rumegând orizontul...

A doua descriere a memoriei

... ezitare în fa?a unei clame de aur, apoi 

revenind în FARUM, în camera sub?ire –

de însuşi făuritorul demiurgului 

descrisă ca nefiind ;

dar sub pietrele moi ale nop?ii 

am găsit această clamă de aur; satanic 

luminând marele canion al vestirii, 

umbra vederii mele

pentru sine denumindu-se cale de cenuşă !

o a doua descriere a memoriei 

când în genunchi te-am aşteptat –

ca în biblii citind totul... !

August 2012
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Pygmalion şi Galateea!
Nevoia de mit e în datul nostru genetic, îmi suflă 

Anaforeea, şi eu gîndesc  aidoma, revăd spaţiul 
homicenian, plin de fanatsmele  copilăriei, acolo sunt 
spaimele şi binefacerile unei lumi în care cad uneori, 
pentru a mă regăsi iarăşi proaspăt. În mit se 
povesteşte, conceptul e diluat în substanţa unui izvor 
şi în lucrarea unei urzeli maiestoase, care se petrece 
doar aici şi niciunde. Pretutindeni doar metafora, cu 
forţa ei de disimulare a realului, în sintagme florale şi 
în acele  expresii care pornesc din pupila 
incandescentă.

  Nu poţi defini mitul, îmi spune Anaforeea, 
conceptualizînd rupi din darul naturii acel simbol 
care împlineşte nevoia de sublimare. Mitul e intrinsec  
acelei stări care  transcene fiinţa, sufletul intrînd în 
acel  minunat contact cu opera , astfel   trăind 
expansiuna către cel mai înalt nivel de  vibrare 
omenească. Cu povestea, spun, da, cu povestea. 
Minunata poveste.

L-am citit pe Hesiod, culeg  cugetările sale : 
Preferă să ai un nume bun decît bogăţie, este greu de 

purtat o faimă rea, şi este greu să scapi de ea. 
Anaforeea  mă ghiceşte, speră să scap de demonul  

gîndirii mitologice, deşi eu cred în poveste. Eu zic că-
mi place povestea cu marele Învăţat şi producţia de 
ulei de măsline, probabil o variantă a unui mit 
increat, astăzi cînd am mîncat zemoase  fructe de 
smochin din faţa teatrului mare din Milet. Fructele 
dulci şi sălbatice. Eu cred că acest smochin a fost 
plantat în vremea cînd s-a născut mitul. Vreau să 
cred asta. Mă simt fericit. Nicidecum nu l-am zărit pe 
Thales, ci cîteva gloate de turişti flămînzi de 
informaţii macerînd pietrele cu nişte gînduri, care nu 
mai sunt, gînduri, ci porniri  către Băile Faustinei... O 
altă poveste, zic, şi mă identific cu gloata, sunt 
asemenea ei...   Şi eu zic că şi asta e un soi de 
necesitate, un soi de nemurire, un soi de căutare, 
iubite Hesiodule!... Aşa se crează principiul. Din 
nimic, din neant, din iubire. 

Într-un demers obiectiv-analitic critica literară 
constată că scriitorul Spiridon Vangheli este unul 
dintre cei cu imaginaţie prodigioasă şi cu o vervă 
narativă mai rar întâlnită azi. Celebritatea sa literară 
se leagă în primul rând de cărţile scrise pentru copii, 
cărţi traduse în numeroase limbi, intrând astfel în 
galeria marilor povestitori ai lumii. Este atât de greu 
să se scrie pentru copii, mult mai greu decât pentru 
cei mari? Nu este uşor nici pentru unii, nici pentru 
alţii, scrisul fără har rămâne text neînsufleţit. Un 
scriitor celebru spunea că adevărul nu-i permite să 
afirme că este una şi aceeaşi persoană cu eroul lui. 
Acest personaj putea fi oricine altul, un cunoscut sau 
un necunoscut, un prieten, un conaţional sau pur şi 
simplu un copil de pe planetă. Eroul însă trebuie să 
se deosebească de toţi ceilalţi, să aducă ceva nou şi 
neaşteptat, iar apetenţa pentru poveste, această 
continuă şi fascinantă 
vânătoare de imagini aşezate 
între real şi ficţiune, nu poate 
să lipsească din peisajul 
literaturii pentru cei mici. 
Spiridon Vangheli a pătruns în 
intimitatea acestui univers, în 
surprinderea sufletului curat, 
nesupus încă realităţilor dure, 
oferind o stare de spirit pe 
măsură, ceea ce numai scrisul 
pornit dintr-o mare dragoste şi 
înţelegere o poate face. „Prin 
opera lui Spiridon Vangheli 
copilăria a aprins o candelă cu 
flacără de aur în altarul limbii 
române din acea parte 
fermecată de ţară românească 
numită Basarabia”, spune 
scriitorul ieşean Dumitru 
Vacariu, iar acad. Eugen 
Simion afirmă: „Prozatorul are 
fantezie, are o limbă frumoasă 
şi umor de bună calitate. 
Spiridon Vangheli e un scriitor 

din familia nobilă a lui Ion Creangă ivit prin părţile 
Bălţilor, acolo unde miturile vechii lumi rurale luptă 
cu tragediile unei istorii sălbatice”, Nicolae Dabija, la 
rându-i: „Aproape fiecare sat din Moldova are azi un 
Guguţă, iar pe ici-colo şi câte un Titirică, un 
Ciuboţel... Cărţile scriitorului sunt ca nişte corăbii 
care scot copiii în larg, ca să se întoarcă apoi după alţi 
copii”.

Onorat fiind să fac parte din juriul Concursului 
literar „La izvoarele înţelepciunii”, ediţie consacrată 
scriitorului Spiridon Vangheli, (în organizarea 
Ministerului educaţiei din R. Moldova – reprezentat 
de prof. dr. Adrian Ghicov, Biblioteca naţională „Ion 
Creangă” – director Claudia Balaban, Biblioteca 
judeţeană „Gh. T. Kirileanu” Piatra Neamţ – director 
Const. Bostan) desfăşurat în ambianţa Casei 
memoriale A. Donici, am primit în dar, între alte 
cărţi, Spiridon Vangheli şi universul senin al copilăriei, 
biobibliografie, ediţia a 2-a, revăzută şi completată, 
pe copertă o splendidă imagine a povestitorului 
acordând autografe frumoşilor copii ce roiau în juru-
i. Poate numai un bibliolog de profesie ştie să 
preţuiască cu adevărat o asemenea lucrare. Începând 
cu scrierile lui Paul Otlet, părintele bibliografiei, şi 
până la ritmul grăbit al vieţii moderne de azi s-a 
parcurs un drum lung al sistemului de documentare 
şi informare, o cale de satifacere a nevoilor stringente 
de informaţie în toate domeniile, inclusiv cultura 
literară. Un asemenea volum se adresează, desigur, 
cercetătorilor literari, profesorilor, părinţilor, 
studenţilor şi elevilor, în cazul de faţă celor interesaţi 
de studiul operei lui Spiridon Vangheli. 
Biobibliografia cuprinde un volum considerabil de 
informaţii, reflectând diversitatea creaţiei şi activităţii 
lui ca scriitor, publicist, traducător, autor de 
abecedare şi manuale, antologii de poezie şi proză. 
Tabelul cronologic cuprinde 2024 de poziţii, o 
impresionantă derulare a ecourilor în critica literară, 
o vastă gamă a percepţiei operei, la care se adaugă 
importantele indexuri auxiliare: de nume, de titluri, 
al limbilor de editare, de publicaţii periodice 
bibliografiate. Regăsim în subtextul acestei 
biobibliografii unul dintre multele principii ale lecturii, 
ne referim la cel al bibliopsihologiei, cel care ne 
dezvăluie conexiunea între biblos şi psihic, explicând 
reacţiile produse de textele citite asupra cititorului. 
Forţa şi influenţa care pornesc din cărţile minunate 
ale lui Spiridon Vangheli nu rezidă în ele însele, ci în 
raportul lor determinat cu un cititor de un anume tip 
– cititorul copil. Aşa se explică şi principiul 
descoperirii, atunci când apar acele pagini captivante 
de povestiri, poveşti şi basme care dezvoltă micilor 
cititori spiritul de aventură, fantezia şi imaginaţia, 
acum îi află pe Creangă, Andersen, Fraţii Grimm, 
Perrault, Amicis, Collodi, Daudet, Ispirescu, Renard, 
Vangheli.

Biblioteca naţională pentru copii „Ion Creangă” 
Chişinău şi-a făcut o datorie de onoare din elaborarea 
seriei de biobibliografii în care sunt cuprinşi deja cei 
mai importanţi scriitori ai Basarabiei. Selectarea 
informaţiilor are la bază munca de sisif în cercetarea 
colecţiilor, fişierelor, bibliografiilor şi arhivelor 
personale. Spiridon Vangheli în universul senin al 
copilăriei, biobibliografie (2012), este volumul-omagiu 
adus de semnatarele lui: Claudia Balaban, Tamara 
Maleru, Claudia Gurschi, încă un semn de înaltă 
preţuire pentru scriitorul care a ajuns la memorabila 
vârstă de 80 de ani, căruia şi noi îi urăm o continuă 
capacitate de a inventa alte şi alte poveşti spre 
deliciul şi bucuria copiilor.

fascinaţia lecturii

Nicolae BUSUIOC

născocitorul de gânduri
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În mit se povesteşte, sunt întîmplări minunate 
acolo, în zbaterea lumilor, cum constata Aristotel, 
stagiritul...  Şi Teogonia povesteşte despre zei şi 
despre năzbîtiile lor omeneşti, preaomeneşti, Hesiod 
plimbîndu-ne prin imperiul olimpienilor...   O 
poveste fabuloasă, o transpunere în imaginar, o 
evadare din real, o trecere dincolo, unde poate există 
un alt înţeles care să definească fiinţa... Ne va cînta 
poetul  ţăran despre facerea Cerului şi a Pămîntului, 
şi despre zei...  Precum, despre oamnei. În centrul 
lumii zeilor se află Omul, omul zeu, omul filosof, 
omul muncitor, şi acela care iubeşte...  Scris în secolul 
al VIII lea , din vechime, poemul este o încercare de 
explicare genealogică şi de clasificare a divinităţiolor 
mitologice... Dar de aici se desprinde  mitul  
cosmogonic, în care se încearcă ordonarea lumilor,  
Haosul, identificat cu un spaţiu imens şi umed,   
Pămîntul (Gaia) şi Iubirea (Eros) figurează ca 
elemente fundamentale  în formarea Universului...  
Deasupra a toate se află o forţă teribilă, Destinul,  
care,  fie că se numeşte Moira, Nemesis sau  
Necesitate,   este conceput ca lege, ca o măsură 
absolută a naturii : o forţă care nimic nu o abate de la 
drumul care o urmează. Insul simte această forţă, 
este dependent de măsura lucrurilor, ( şi de forţa 
adîncului lor) şi realizează că altcineva îi guvernează 
mersul pe pămînt...

Hesiod povesteşte şi vesteşte acea lume nouă, în 
care zeii se vor retrage cîndva, iar oamenii vor 
cultiva, în lucruri şi dincolo de lucruri raţiunea... 
Aceste idei se văd în morala sa, adică în poemul 
Munci şi Zile , pentru că aici poetul beoţian, utilizînd  
datele tradiţiei populare  şi folosindu-se de 
înţelepciunea proprie, investeşte calităţile unui spirit 
filosofic şi a unui observator profund. Iată că omul 
nu se lasă doborît de oarba necesitate,  căutîndu-şi şi 
descoperindu-şi limitele puterii sale, dar şi ale 
divinităţii, el dobîndind menirea şi nobleţea  
descoperirii unei ordini a justiţiei şi a moralei...

Animalele se sfîşie între ele căci ele nu cunosc justiţia,  
dar fiul lui Cronos  a dăruit oamenilor justiţia, cel mai 

frumos dintre daruri.
Poetul  se declară ca fiind el însişi fermier din 

Boeotia, iar tatăl său venise din  din Aeolis, 
călătorind spre Ascra  şi se stabilise acolo. Tatăl său, 
se spune, practicase dreptul împreună cu fratele său 
Perses, deci fusese un fel de judecător,  aspecte aflate 
din cele două poeme ale lui Hesiod. Alte lucruri nu 
se ştiu despre familia sa. Dar poetul se ocupă de 
mulţi zei şi semizei, dar merită să-l vedem pe 
minunatul Prometeu descris în marele Poem :

Zeus legat-a  în lanţuri de nedezlegat şi cătuşe
Pe Prometeu cel cu cu mintea rodnică-n intrigi şi 

planuri
Prinsu-l-a de o coloană de piatră stîrnind împotrivă-i
Vultur  cu aripi întinse care să-i rupă cu pliscul
Nemuritorii rărunchi, dar tot ce sfîşie ziua
Apriga pasăre iarăşi întreg peste noapte renaşte.
Fiul Alcmenei cea cu glezna frumoasă, viteazul 

Heracles,
Vulturul crud îl omoară şi astfel curmă osînda
Iapedonidului. Însuşi apoi îl dezleagă din lanţuri
Voie avînd de la Zeu, Olimpicul Domn din Înalturi, 
Gloria lui să sporească  pe întreg pămîntul cel rodnic
Faimă mai multă să aibă născutul din Teba, Heracles...
Elemente de filosfie transpar în poemele 

hesiodice, şi iată cum se trece de la zei şi originea lor, 
la cum se fac conceptele de  Haos şi Cosmos. E o 
trecere, nu! Această trecere de la poem la gîndul 
metafizic  în filosofia greacă este considerat un 
miracol,  fiind realizată de oameni  legaţi de 
îndeleltinicri, probleme sociale, în relaţie cu 
omenescul.  Nu contemplarea pură, la cele celeste, ci 
aceea legată de rezolvarea problemelor cetăţii a dus 
la naşterea filosofiei... Dar mitul povesteşte,  
divinităţile se înscriu în datul naraţiunii, sunt 
întîmplări fascinante care ne transpun...  Mitul, să 
credem , povesteşte o istorie sacră, un eveniment 
primordial care a avut loc la începutul timpului, se 
povesteşte cum  ceva a fost făcut, şi a început să fie, 
este  povestea unei creaţii, ceva s-a făcut şi a devenit 
din altceva... Aşadar, mitul are o funcţie creatoare, 
incită pe om la creaţie, cu refererire la acele societăţi 
tradiţionale, nu spunem primitive, în care mitologiile 
sunt vii... Creatortul devine robul creaţiei sale, el 
intrînd în mit cu tot cu creaţie. Nu aşa va fi fost cu 

Vasile POPA HOMICEANU

Întîmplări minunate

În universul senin al copilăriei

August 2012
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Ilie, pocăitul, care cumpăra grâu la un preţ scăzut din 
Regat şi-l revindea la un preţ mare. Cu banii câştigaţi 
din afacerea cu ungurii, Veta îşi deschide un chioşc 
elegant, cu schelet metalic, tejghea, rafturi, acordă un 
interviu ziarului săptămânal, cu întrebări incomode 
despre afacere şi despre soţul aflat în Germania, dând 
dovadă de oarecare diplomaţie, fantezie, imaginaţie 
când vine vorba despre Oreste, în realitate fără serviciu 
şi fără nici un fel de perspective. Dacă Mara lui Slavici 
reuşea în afaceri, Veta lui Constantin Arcu abia 
supravieţuieşte, nu are bani de rulaj, dă pe datorie şi 
răsfoieşte îngrijorată un caiet cu datornici. În final, se 
perindă ca o umbră la parastasul lui Oreste, în pagini cu 
reflecţii despre moarte, priveghi, amintiri, bancuri, 
urmate de o înmormântare cu fast. Vocea doctorului 
sunase mai mult a sentinţă: „Îl externăm, doamnă, nu se 
mai poate face nimic!”

Alt tip este mecanicul, omul bun la toate, în orice 
conjunctură economică. În primul capitol, apar doi 
indivizi cu salopete în jurul unei maşini, în clădirea 
A.C.R. Oreste avea „Dacia 1300” de peste 20 de ani, 
ţinea la maşină şi considera întreţinerea doar aşa, nişte 
operaţii estetice şi machiaje pentru o doamnă în vârstă 
şi fredona ceva în barbă, aplecat peste motorul maşinii 
sale. Mecanicii câştigă bine, au aventuri în lipsa soţiilor, 
beau până şi sticla de votcă pe care o pregătiseră pentru 
plecarea lui Oreste.

Gardianul este un tip şters, voluntar, cu numele 
Petea, care, fiind trimis în concediu fără plată, repara 
maşini, îşi imagina, răutăcios, că la chioşcul Vetei vor 
veni toţi beţivanii oraşului, tulburând liniştea, iar în cele 
din urmă se căsătoreşte. Nici impiegatul ca tip nu iese 
prea mult în evidenţă la autogara oraşului unde coboară 
scările şi dă undă verde autobuzelor (domnul 
Crânguleanu).

Alte personaje sunt abia schiţate: Costan este slobod 
la gură, o chelneriţă blondă are buză de iepure, unii 
beau la „Coroana” rom cu pepsi, doamna Lupancu 
coboară scările blocului să ducă găleata cu boabe de 
porumb pentru găini; domnul Lupancu intră în cuşeta 
din pod să ia prima duşcă de spirt diluat. Şi ca un semn 
de prosperitate a României, prozatorul descrie un tir are 
aduce obiecte pe care nemţii le aruncă la colţ de stradă.

Unele personaje au simţul umorului. Geo auzise de 
practica unor ţigani români în Germania, care aduceau 
un câine mort la poarta neamţului şi primeau o sută de 
mărci ca să-l scape de hoit. În ziua următoare, mutau 
animalul la altă poartă şi primeau altă sută de mărci şi 
tot aşa, până când câinele putrezea şi făceau rost de alt 
animal.

Oreste devenise o legendă locală. După plecarea lui 
în Germania, mulţi s-au întristat şi au suferit, iar după 
revenirea în ţară acesta a inventat istorioare care să-l 
scoată în evidenţă, încât veştile erau contradictorii: unii 
spuneau că este la reanimare, în comă, alţii susţineau că 
eroul naraţiunii chefuieşte cu doctorii şi n-are cine se 
îngriji de bolnavi.

În sfârşit, un epilog amplifică mitul lui Oreste, 
pomenind de noua monedă de aur cu numele oreste şi 
de posibilitatea sanctificării: Sfântul Oreste de la 
Rodeşti.

Constantin Arcu a scris un roman în care un 
personaj surprins în viziune romantică s-a bucurat de 
faima de aici şi de faima de dincolo…

CONSTANTIN ARCU, Faima de dincolo, Paralela 45, Piteşti, 2011

Marcel Cahniţă,  artist fotograf, îşi exersează  
pasiunea şi în literatură oferindu-ne o succesiune de 
secvenţe din perioada comunistă, marcate de rupturi 
temporale, anticipări şi reveniri, în România şi 
Basarabia. E un colaj cu implicaţii sociale, istorice, 
culturale, înfăţişând viaţa din “subterana roşie”, unde 
cronologia nu mai contează, rasele se amestecă, 
interculturalitatea are fascinaţia ei.

Socola, spitalul de psihiatrie din Iaşi, devine în 
această naraţiune  un adevărat topos, unde se 
desfăşoară două serii de evenimente: cele din lumea 
bolnavilor, creionate cu înţelegere şi altele din viaţa 
celor lucizi, reprezentând personalul spitalului, la care 
se adaugă o serie de personaje episodice: oameni săraci, 
elevi, studenţi, profesori, femei pentru avort, 
condamnaţi fără vină etc. 

Romancierul prezintă societatea din viziunea unui 
memorialist, care în loc de o Masă a umbrelor, preferă 
Fantomele Socolei, schiţate în grabă, în portrete cenuşii, 
cu blândeţe şi înţelepciune, raportate la conflictele 
interne şi internaţionale. Nu întâmplător, acest spaţiu 

Romanul lui 
Constantin Arcu, Faima de 
dincolo, înfăţişează aspecte 
din România 
postrevoluţionară, în linia 
unui realism aspru, cu o 
tipologie interesantă, 
având în prim-plan 
profitorii revoluţiei, în 
ascensiunea şi 
degringolada lor: 
„Profitorii roiesc în jurul 
revoluţiilor ca muştele 
deasupra excrementelor” 
(Osvald). După seismul din 
decembrie 1989, în oraşul 

Rodeşti, un grup de isterici au spart ferestre, punând pe 
fugă miliţienii şi au obţinut patalamale de revoluţionar. 
Prozatorul relatează la persoana a III-a întâmplări cu 
oameni cuprinşi de febra banului, care profită de 
graniţa deschisă şi se învârt în spaţii interne, 
caracteristice (autocare, vamă, bazar), dar şi în spaţii 
externe (Polonia, Turcia, Germania, Israel), unde 
transformă în valută diferite obiecte: drujbe, halva, 
rulmenţi, broderie.

În orăşelul bucovinean, se desfăşoară câteva 
evenimente banale, schiţate într-un realism cenuşiu, 
caracteristic perioadei postrevoluţionare, cu personaje 
care fac mici afaceri, beau pepsi amestecat cu alcool, 
înfiinţează fundaţii umanitare cu scopul de a nu plăti 
taxe vamale la maşinile aduse din străinătate, sunt 
atrase de presa liberă şi televiziunea prin cablu. În afară 
de spaţiile lucrative (atelierul Liceului industrial, 
chioşcul Vetei, frizerie, redacţii) sunt creionate în grabă 
câteva spaţii confesive, barurile Pufoaica şi Coroana, cu o 
adevărată literatură a mărturisirilor.

Nu atât evenimentele sunt în atenţia prozatorului, 
cât tipurile sociale: ziaristul, patroana, mecanicul, 
vameşul, chelneriţa, impiegatul, gardianul. În această 
lume măruntă se conturează un personaj legendar, cu 
unele trăsături romantice, îndrăgit de toată suflarea 
oraşului bucovinean: Oreste, mecanic, şofer, filosof de 
ocazie, care fusese pus pe liber de la fundaţia 
„Bunăstarea copiilor”. Portretul fizic evidenţiază un om 
robust cu faţa ovală, numai zâmbet, statură mijlocie, 
burtică rotundă, 50 de ani, nas cârn, ascuţit, la care se 
adaugă şi câteva trăsături morale: fire cuceritoare, nu 
ştie ce-i singurătatea, cugetător, un fel de filosof, printre 
alcoolici, diplomat, îşi adapta discursul, după 
împrejurări, atras de o mistică alambicată (ortodox, 
mergea şi la sectanţi), admirat de mecanicii care se 
pierdeau în conversaţii banale, în jargonul lor 
profesional, dar şi de clienţii din frizerie; Oreste are un 
anume magnetism, impresionează cu istorioarele sale 
despre Germania, unde berea curge la chiuvetă, salariile 
sunt foarte mari, pereţii sunt tapetaţi cu mărci, ştie să-şi 
păstreze echilibrul, dezamăgit, fără serviciu în Occident, 
dar marcat de surmenaj şi tristeţe incurabilă, se întoarce 
în ţară, bea, suferă, intră în degringoladă şi, într-un delir 
pe patul de moarte, rememorează viaţa lui şi viaţa 
soţiei.

Câteva zeci de pagini scot în evidenţă pregătirea 
pentru plecarea eroului în Germania, împreună cu Ilie, 
pocăitul, care are prieteni, neamuri şi e secretos. Sunt, 
de altfel, cele mai frumoase secvenţe narative, cu 
Oreste, care-şi amână plecarea din cauza beţiilor, se 
consideră şoferul ziaristului Dan, consilier în probleme 
tehnice şi, atras de primitivismul situaţiilor, se spală 
într-un butoi de plastic, unde adunase apă de ploaie.

Un alt tip este ziaristul, reprezentat de Dan Dorian, 
30 de ani, bluză în carouri, mustaţă, redactor la ziarul 
„Deşteptarea” (titlu simbolic), faţă năduşită, ţigară în 
scrumieră, avându-l alături pe Oreste, om de lume, care 
cântă, spune bancuri, intra în conflict cu vameşii 
consideraţi idioţi şi doar legitimaţia ziaristului îl salva 
din încurcătură. Este omul de taină al Vetei, pe care îl 
informează despre disperarea soţului, aflat în 
Germania, fără serviciu. În afară de ziariştii 
profesionişti, în România postdecembristă existau şi 
ziarişti amatori, improvizaţi, cu puţină ştiinţă de carte, 
susţinători ai presei de scandal. În orăşelul bucovinean, 
trei fete au renunţat la slujbele lor de chelneriţe şi de 
dame de companie ale ţiganilor şi au scos săptămânalul 
de informaţie „Curierul de Rodeşti”; aveau 7-8 clase, 
abia ştiau să scrie nota de plată la bar, dar provocau 
conflicte, scandaluri, în special Leontina, cunoscută 
pentru furt, minciună, aventuri erotice.

Un tip frecvent în viaţa socială de după 
evenimentele din'89 este patroana, femeia cu abilităţi 
practice, fantezie, mobilitate, succes în afaceri mărunte, 
între ele şi Veta, soţia lui Oreste, aflată în parteneriat cu 

narativ este numit “Insula fericirii”. Cei care locuiau 
acolo aveau cele necesare traiului, libertatea de 
exprimare, de manifestare, priveau cu seninătate în jur, 
izolându-se de starea dramatică, tensionată, după 
ocupaţia rusă.

Socola era un spaţiu mitic, legendar, cu legi nescrise, 
dar bine ancorat în realitate, unde salariaţii meditau în 
voie după program, la un pahar, iubeau  şi evocau 
întâmplări de odinioară. Unele pagini se constituie într-
un imn dedicat naturii umane, frumuseţii vieţii 
descătuşate de prejudecăţi, un triumf al sexului în 
camere şi ascunzişuri, având şi efecte surprinzătoare 
pentru bolnavii care se retrăgeau pe Deal, pentru a 
practica “tufoterapia”. Aici au ajuns în perioada 
postbelică personalităţi de pretutindeni, între care şi 
profesorul Tadeusz Pirojinski, polonez, directorul 
Spitalului Socola. Există în roman un spaţiu interior al 
Spitalului celebru şi alte câteva spaţii exterioare, în care 
se desfăşoară, în paralel, diferite evenimente. La 
Chişinău se intersectează două lumi: cea sovietică şi cea 
europeană şi două aspecte care ţin de cultură şi 
civilizaţie, încât, Marcus îi sărută mâna Ecaterinei Focşa 
ca la români, o îmbrăţişează şi o sărută de trei ori ca la 
ruşi.

Un spaţiu caracterizat prin teroare este Canalul,  
“loc de dezintoxicare, deratizare şi reintoxicare a 
românilor cu doctrina stalinistă”, unde deţinutul Vasile 
se evidenţiază ca redactor la Gazeta de perete şi 
primeşte drept recompensă, la plecare, zece pachete de 
ţigări “Mărăşeşti”.

Unele evenimente sunt rememorate cu ajutorul unor 
filme (Primăvara de la Praga, '68) sau prin intermediul 
istorisirilor unui militar care povesteşte cum echipajul 
lor a ocupat Turnul de televiziune din Praga. Unele 
secvenţe narative despre Basarabia se amestecă, la 
întâmplare, cu altele din România, scoţând în relief 
situaţia diferitelor familii care trăiau despărţite din 
motive social-politice, iar altădată sunt aduse în prim-
plan momente de respiro (Podul de flori; profesorul 
Marcus porneşte la o vânătoare de imagini fotografice, 
cu elevii prin Iaşi), se fac  trimiteri topografice pentru a 
evidenţia legătura (Ungheni, sat în România – Ungheni, 
oraş în Basarabia), sau micul trafic de frontieră care îi 
avantajează pe unii şi pe alţii; nu lipsesc din peisaj, 
ceferiştii, oamenii de legătură între cele două ţări din 
lagărul socialist.

Fantomele din Socola e un roman istoric prin 
mulţimea de informaţii, prin acumularea de secvenţe, 
detalii, evocări, portrete de un realism crud, în tonuri 
obscure; e un roman social care înfăţişează condiţia 
românului pe parcursul unei jumătăţi de secol, în care 
oamenii sunt trişti în Iaşi sau în Siberia, la Ploieşti în 
vremea războiului, sau ceva mai târziu în excursie, în 
Uniunea Sovietică, unde turiştii practicau un fel de troc 
şi deveneau sentimentali atunci când îşi regăseau 
neamurile; e un roman erotic, în cele mai frumoase 
pagini ale sale, unde eroina Karla trece prin situaţii-
limită, imprevizibile, încărcate de poezie. E un personaj 
enigmatic, tulburător, nu atât prin structură, cât prin 
atitudinile ei, încă de la vârsta de 14 ani, când devine 
doamna Anghel şi pleacă în căutarea soţului la Ploieşti, 
unde fusese chemat să participe la refacerea structuii 
logistice a căilor ferate distruse de bombardament. 
Începe războiul şi tânăra doamnă rătăceşte prin Ardeal, 
are câteva aventuri sentimentale cu ofiţeri, rămâne 
însărcinată fără să ştie cu cine, se întoarce la Iaşi, iar mai 
apoi, îndrăgostită de un ofiţer rus pleacă pentru o 
vreme, la Leningrad. Şi aventirile nu se opresc aici!…

Romanul lui  Marcel Cahniţă ar putea reprezenta 
punctual de plecare pentru un scenariu care să releve 
condiţia umană, viaţa unei femei tulburată de propia-i 
feminitate. În fraze dense, scriitorul prezintă o dramă 
individuală (biografia Karlei, cu răsturnări de situaţie) 
şi o dramă colectivă (a războiului), cu toate consecinţele 
lor.

George BĂDĂRĂU

Faima de dincolo

August 2012
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jurnal cu scriitori



de fast ideatic: „Un spirit titanian pune stăpânire pe opera de 
pionierat al munteanului Ion Heliade Rădulescu, autor de 
cutezătoare proiecte literare. Filosofice, editoriale ce propune o 
viziune asupra lumii grandioasă, dantescă, sub semnul 
Absolutului. Heliade Rădulescu îşi plăsmuieşte opera în 
„fragmente”, din „frânturi” risipite, din secvenţe epopeice, 
pătruns de idei utopice, de un inebranlabil duh al grandorii 
romantice de esenţă biblică. VISUL, ce apare şi sub formă de 
UTOPIE, se logodeşte, la el, cu IDEEA care este prin excelenţă 
axa universului său întemeiat pe „echilibrul antitezelor”, adică pe 
o „deltă sfântă” Spiritul-Elohim-Materia, care pe planul mai 
concret al contingentului istoric se traduce într-o „deltă” 
restructurată Spiritul-Materia-Universul. Realul este o întrupare 
divină a IDEEI, a LOGOSULUI”.

De multe ori în portrete Mihai Cimpoi dă impresia că 
zugrăveşte, că adaugă lumini pe o pânză, că orchestrează atent 
detalii care dau strălucire întregului, ca în cazul celui supranumit 
Ceahlăul literaturii noastre: „Contingentul sadovenian este plin 
de patimi ancestrale, de mişcări arhetipale, de porniri subliniate 
şi dureri înăbuşite, el fiind totdeauna Infern şi Paradis, Vale a 
Plângerii şi Zonă a Zânelor, iar transcendentul de limpezimi de 
cleştar, de linişti şi incandescenţe astrale, de răceală măreaţă, 
hyperionică am zice. Cerul înalt boltit al prozei sadoveniene este 
mitic, logodinduse uşor cu pământul (dacic), care e protoistoric. 
Mişcările înainte şi cele retrospective ale personajelor se fac într-
un tărâm intermediar - adevărată Vale a Plângerii – care lansează 
îndemnuri la întoarcerea spre habitatul originar, spre rădăcinile 
şi normele arhitipale, sub semnul global al iraţionalului”.

Despre Mircea Eliade spune: „Mircea Eliade deschide 
perspective asupra unui panteon colectiv de gesturi rituale, 
situaţii mitice şi eroi. Mitograful român a configurat o hartă a 
„antropologiei adâncurilor”. Eliade, ca şi Jung, se află în fruntea 
acestei lente dar sigure întreprinderi de remitologizare, pe care o 
reclamă în egală măsură vlăguirea crezului pozitivist şi 
civilizaţiei dezorientată pe care acesta a produs-o. Mircea Eliade 
a reinstalat, în fond, sacrul într-o lume lipsită de zei. Cea de a 
doua lume este esenţialmente lumea dintâi din străfundurile 
fiinţei noastre”. În cazul celui mai mare prozator român, Liviu 
Rebreanu, Mihai Cimpoi tuşează percutant, într-un remarcabil 
portret: „Modernitatea rebreniană stă în totala neîmpăcare a 
forţelor morale aflate în conflict, a dionisiacului şi apolinicului, a 
Antigonei şi Cassandrei”.

Dar să continuăm citatele-tuşă făcute de Mihai Cimpoi atât 
cât ne permite economia portretului de faţă. Îndrăgostit până 

peste poate de spectacolul operei lui Dimitrie Cantemir, el spune: 
„Spirit şcolit la însăşi şcoala vieţii şi la cea elinistă a Cărţii, în care 
e adunată înţelepciunea întregii lumi, Dimitrie Cantemir este, ca 
mai târziu Eminescu, Blaga sau Camil Petrescu, în gâlceavă 
permanentă cu limitele, cu tot ce constrânge spiritul pe drumul 
cunoaşterii Absolutului. Îndoiala pândeşte omul la fiece pas, 
deschizându-i, cum am zice astăzi cu Heidegger, un abis 
ontologic. Morbul contradictoriului lucrează nu doar în istoria 
pusă sub semnul măririi şi căderii (ca la Eminescu în Memento 
mori), al mizeriei şi strălucirii, al acelui „incrementa atque 
decrementa” detectată cu pătrundere în evoluţia-involuţiei Porţii 
Otomane, ci în genere în individ care apare în postură de 
înţelept. În atitudinile lui Cantemir se prefigurează, astfel, 
noocraţia camilpetresciană, omul cantemirian fiind prin excelenţă 
un om al cunoaşterii intelectuale, un om de Renaştere, el 
impunându-se – prin proporţiile universaliste şi adâncime ca un 
„Lorenzo de Medici al nostru” (George Călinescu). În linia 
renascentismului Dimitrie Cantemir, din aceeaşi familie de 
spirite, nu putea să lipsească Bogdan Petriceicu Haşdeu: „Peste 
tot dăm, la Haşdeu, de o adevărată manie a monumentalului şi 
universalului în aspiraţia de a cunoaşte şi a cuprinde Absolutul, 
de planuri gigantice şi de realizări pe măsura lor, de prisme 
generale şi de Istorii proiectate condensat în câte un specimen, de 
legi universale, de un enciclopedism monstruos care seacă toate 
„fântânile” (sursele adică), întregul volum de informaţii din 
trecut şi până în „prezinte” şi care aruncă o lumină vie „asupra 
tuturor originilor”. Acţiunea de „spargere a întunericului” este 
deosebit de efectivă, Haşdeu fiind marele Luminător, aruncând 
fie raze de lumină agere, fie fulgere de Jupiter tonans, al 
esenţelor, universalurilor, chestiunilor esenţiale, întregurilor 
percepute holografic în fragment”.

Cât priveşte clasicii, asupra cărora Mihai Cimpoi a zăbovit 
îndelung, doar câteva referiri. Eminescu: „Întreaga operă a lui 
Eminescu ia înfăţişarea unei drame cu doi actori, care-şi asumă în 
mod interminent şi rolul de regizori: Poetul şi Demiurgul. Este un 
teatru profund, căci, vorbind în termeni heideggerieni, însăşi 
conştiinţa că Demiurgul stă inert în preajma omului eminescian 
ca om al acestei lumi generează fundamentalul mod de Fiinţă 
existenţial”. Creangă: „Creangă a vrut să-şi dea seama de lume, 
aşa cum strecoară o vorbă în Amintiri, şi întreaga sa operă ia 
forma unui divan cu ea, a unui dialog nesfârşit, în cadrul căruia 
se şi profilează o înaltă perspectivă carnavalescă asupra ei. 

20 CRONICA

ut pictura poesis

aniversări

Când mi-a venit ideea să scriu despre criticul literar Mihai 
Cimpoi la prilej aniversar, am tresărit, înfiorându-mă. Poeţii 
vorbesc despre un critic sau altul mai mult sau mai puţin „dat în 
Paşte”, dar sunt de numărat pe degete cazurile în care au scris 
despre ei. Îmi vine în minte doar Arghezi care scria despre Eugen 
Lovinescu, tot cu un prilej aniversar. Pe loc mi-am spus că e o 
prejudecată ce trebuie depăşită şi că aş putea scrie cu egală 
bucurie despre Titu Maiorescu şi teoria formelor fără fond, căreia 
i-a dat înfăţişare, despre Eugen Lovinescu şi întreaga teorie a 
sincronismului unei literaturi, despre George Călinescu 
vizionarul, constructorul unui edificiu critic de izbitoare 
originalitate, despre Eugen Simion şi viziunea sa sintetică, despre 
criticul lucid, aureolat de riscul primei mize, Nicolae Manolescu, 
care mi-a fost şi profesor. Şi de ce nu, despre Mihai Cimpoi critic 
şi istoric literar, eseist şi filosof al culturii, un mare constructor şi 
nu un distrugător, un făuritor de sistem şi nu un creator de haos. 
Trebuie să mărturisesc că prin 1993, într-o discuţie purtată cu 
Doamna Zoe Dumitrescu-Buşulenga la Mănăstirea Văratec, 
autoritara şi spectaculoasa mea interlocutoare a spus răspicat: 
„cel mai mare critic literar român de azi este Mihai Cimpoi”. 
Pentru urechile mele obişnuite cu Simion, Manolescu şi 
Grigurcu, asta însemna o serioasă deviere de sens. De Mihai 
Cimpoi auzisem vag din cauza izolării şi sovietizării Basarabiei, 
adică nu-l încă citisem. Când am făcut-o, am avut revelaţia unui 
critic literar neinfestat ideologic, cu misie clară, marcat de destin, 
precum şi a celui mai profund eminescolog din România ultimei 
jumătăţi de secol. Afirmaţia e dovedită prin cărţile publicate pe 
distanţa de douăzeci de ani: Narcis şi Hyperion (1979), Spre un nou 
Eminescu (1993), Căderea în sus a Luceafărului (1993) şi, mai târziu, 
Eminescu, poet al Fiinţei (teza sa de doctorat) şi Esenţa Fiinţei – 
(mi)teme şi simboluri existenţiale eminesciene.

Ca om, Mihai Cimpoi este un farmazon moldav. Personaj 
epopeic, coborâtor parcă din rabelaisiana, arhipopulara 
Gargantua şi Pantagruel, Mihai Cimpoi e născut sub semnul 
poveştii, iar ursitoarele l-au împroprietărit cu un umor 
debordant, cu o plăcere şi o ştiinţă a calamburului care-i conferă 
magnetism şi fast spiritual ocrotitor. Tot ce întreprinde, se află 
sub semnul poveştii, umbrela ocrotitoare. Povestea-i tutelară, 
Mihai Cimpoi a simţit-o instinctual şi nu era neapărat nevoie să 
citească zisa lui Forster, după care povestea e umbra oricărui gen 
literar. Convins că orice sistem/ univers (filosofic, poetic, critic) 
are la bază povestea, cu Mihai Cimpoi este gata să pui de-o 
petrecere spirituală. Pentru că acestui spadasin al spiritului 
umorul îi este şi apărare şi atac, iar lucrurile sale bine făcute (nu 
numai cele pornite şi întoarse la Eminescu), pun la încercare 
minţi de extremă inteligenţă.

Instituind în Basarabia sovietizată, ideologizată până la 
aproape de pierderea identităţii prin anii '60 un nou tip de critică 
şi anume critica estetico-eseistică (primele cărţi, Disocieri - 1969, 
Alte disocieri  -1971, Focul sacru -1975, stau mărturie), Mihai 
Cimpoi va deveni repede unul dintre stîlpii culturii basarabene. 
Într-o perioadă în care critica ideologizată şi troglodiţii aserviţi 
făceau legi în cultura românească de acolo, spre disperarea celor 
autentici, Mihai Cimpoi se baza pe principii clare, pe operările 
estetice şi axiologice. El nu ascunde faptul că George Călinescu i-
a fost idol şi magistru în demersurile sale. Spune: „Pentru mine 
Călinescu a fost criticul, el servindu-mi, cel puţin în anii formării, 
drept pattern. [...] În această lume sub formă de cărţi, un ontos 
concentrat în libros ca bibliotecă, lectura operei călinesciene 
trezea în mine fascinaţia şi tentaţia de a scrie frumos, generând 
complexul Călinescu, pe care l-am avut o perioadă bună de 
timp”. Se poate urmări că în toate cărţile publicate, principiul 
preluat de la Călinescu, după literatura română este una şi 
indivizibilă, e respectat. De altfel, prin 1975, în prefaţa la volumul 
Focul sacru, Mihai Cimpoi îşi definea clar liniile demersului său 
critic: „De la specificul artei până la cel al vieţii – iată drumul pe 
care trebuie să-l parcurgă criticul, fără a lua în consideraţie 
implicitele nuanţe dialectice... Capacitatea de a aprecia obiectiv 
valorile, orientările şi căutările creatoare, fără a opera cu mijloace 
extraliterare, precum şi de a nu cădea în apologeticele extreme – 
lauda excesivă şi tonul distructiv producător de şicane – sunt 
factorii clasici ai unei critici sănătoase, realiste, constructive”.

Mihai Cimpoi este, fără doar şi poate, un apostol al criticii 
constructive, un „hermeneut de ţinută modernă”, cum ar spune 
C. Ciopraga, „un nou Călinescu al zilelor noastre”, cum ar spune 
Fănuş Băileşteanu. Spadasin neînfricat, el a avut de luptat cu 
ideile învechite, cu prejudecăţi păguboase, cu ideologiile înăcrite. 
(Să nu uităm că în câteva rânduri – 1973-74, 1977 şi în 1984 – i-a 
fost interzisă semnătura după acuzaţiile – comuniştii 
mancurtizaţi gâdilau absurditatea! – de orientare proromână şi 
„utilizarea unui limbaj elevat”.

Nu există scriitor român reprezentativ despre care cel care a 
reabilitat ca nimeni altul eseul filosofic, în linia Ralea-Vianu-
Noica să nu-şi fi dat cu părerea, să nu mai fi găsit o lumină pe 
care s-o pună în evidenţă. De altfel, criticul român, născut în 
Larga Hotinului în 1942, se erijează cu modestie într-un slujitor al 
„sfintelor firi vizionare”. Ni se face de bucurie să extragem din 
studiile monografice şi eseurile publicate de Mihai Cimpoi, de-a 
lungul a peste treizeci de ani, câteva idei catalogări/tuşe despre 
marile spirite diriguitoare de limbă şi simţire românească. Despre 
Alecsandri spune: „Alecsandri este un mulţumit, un voluptos şi 
un contemplator din perspectivă a naturii şi a lucrurilor; 
Eminescu este durerea întruchipată şi face din elementele naturii 
un desen psihic. Alecsandri este horaţian, fericit, îmbătat de 
detaliu, de frunze şi iarbă; autorul Luceafărului este purtat de 
demonie, problematizând şi pornind disperat spre enigmele 
lumii”. Pe mult prea controversatul Ion Heliade Rădulescu, cel 
care la jumătatea secolului al nouăsprezecelea ţinea discursuri 
culturale în hlamida de prezumtiv domn al românilor, ni-l 
înfăţişează într-un portret pe cât de convingător pe atât de plin 

Nevoie, nu alta! O judecă şi o răsjudecă, ia aminte la feţele ei 
diferite, îi deapănă povestea de la Adam încoace, cu gând să-i tot 
desprindă tâlcurile, îi tot frământă plămada ei (bat-o norocul, s-o 
bată!) ca s-o vadă cum arată în miez. Nu face decât, cărturăreşte 
zis, să-i intuiască sensul ei existenţial. Căci, acesta-i marele 
paradox pe care-l ascunde Ion Creangă asurzindu-ne cu ţărăniile 
lui, cu şirul, fără noimă parcă, al tăifăsuielii în care pare a se 
încurca el însuşi (de unde nevoia permanentă de a se frâna: „Şi să 
nu-mi uit cuvântul”; „În sfârşit, ce mai atâta vorbă pentru o 
nimica toată!”, însufleţindu-se nevoie mare şi tulburându-se doar 
pe o clipă de răul necazurilor vieţii, el ne propune la îndemână 
„cu cât s-a priceput şi a făcut” un portret, o fenomenologie a 
spiritului”. Caragiale: „Caragiale nu este decât un Demiurg 
bufon care creează universul din nou din petece multicolore şi 
antropoizi ce imită oamenii adevăraţi”.

Exemplele ar putea continua la fel de interesant cu Coşbuc, 
Goga, Alecu Russo, Mircea Eliade, Blaga, Grigore Vieru, Ion 
Druţă, Valeriu Matei, Nicolae Dabija etc., dar ne vom opri doar la 
două modele ale Domniei Sale: Titu Maiorescu şi George Călinescu. 
Despre mentorul „Junimii” spune: „Postulatul maiorescian îl 
înţelegem mai bine, raportându-l la „valoarea valorilor” lui 
Nietzsche sau la ierarhia axiologică, oferită de etica lui Max 
Scheler. „Fondul” lui Maiorescu ar părea să fie o măsură 
„universală” a culturii (şi civilizaţiei, vieţii sociale), Călinescu 
având impresia că Maiorescu confunda fondul sufletesc cu 
greşală de cronologie („o ignoranţă în materie prozodică, o lipsă 
de documentare bibliografică sunt diminuări de fond”). La 
Maiorescu, forma fără fond are, însă, semnificaţia clară de 
minciună, mască convenţională, aparenţă sau reluare mecanică a 
„formelor de deasupra ale civilizaţiunii”, a aparenţelor 
strălucitoare ale culturii apusene. „Viţiul radical în ele (în foile 
literare şi politice ale vremii – n.n.) şi, prin urmare, în toată 
direcţia de astăzi a culturii noastre, este neadevărat, pentru a nu 
întrebuinţa un cuvânt mai colorat, neadevăr în aspirări, neadevăr 
în politică, neadevăr în poezie, neadevăr în gramatică, neadevăr 
în toate formele de manifestare a spiritului critic”, astfel constată 
el în articolul „În contra direcţiei de astăzi în cultura română” 
(1868). Pe lângă semnificaţia universală-valabilă de aparenţă, 
neadevăr, conceptul formă fără fond denumeşte o realitate 
naţională: modul de a altoi formele dinafară pe un fundament 
impropiu”. La Călinescu, referinţele sunt multe şi nu există carte 
semnată Mihai Cimpoi în care să nu întâlnim fragmente din 
gândirea călinesciană. Am ales doar câteva fraze: „George 
Călinescu nu este numai un critic impresionist, de întâmpinare; 
este constructorul de mari edificii critice, adică criticul total.

Este deajuns să urmărim vasta construcţie „epopeică”, 
formată dintr-un volum de biografie romanţată şi cinci volume 
de analiză propriu zisă a operei lui Eminescu, ca să ne dăm 
seama de modul fantastic în care îşi schimbă şi îşi flexibilizează 
instrumentarul. (...) Rostul criticii şi istoriei literare, după cum 
demonstrează şi formulează teoriile Călinescu, nu este de a 
cerceta obiectiv probleme aduse dinafara spiritului nostru, ci de a 
crea puncte de vedere din care să se constituie structuri 
acceptabile. Criticul este, fireşte, un artist, un „om cu vocaţie”, 
care însă trebuie să mânuiască şi o anume tehnică, să aibă 
„ocupaţii metodice”, ca să poată face bibliografie, descrierea 
documentului, ediţiunea critică, critica izvoarelor, istoria 
fenomenelor literare ca simple fapte de cultură, biografia 
concepută cronologic. Dacă toate aceste operaţiuni pot fi făcute 
de către oricine fără vocaţie, criticul nu poate întreprinde nimic 
fără ea. Primul semn al vocaţiei este anume de a descoperi în 
fapte structuri noi, inedite, precizează criticul”.

Critic, istoric literar, eseist şi filozof al culturii, Mihai Cimpoi 
s-a simţit dator să ordoneze literatura scrisă în Basarabia de la 
începuturi până azi în O istorie deschisă a literaturii române din 
Basarabia (1999), unde cititorul poate admira spiritul critic, 
judecăţile lucide, dicţiunea ideilor. Cartea de care vorbim e o 
mare construcţie în critica şi istoria noastră literară. Însuşi autorul 
spune: „Am preferat dintre metodele pe care le cunoaşte 
istoriografia modernă în valorificarea trecutului nu labirintul, ci 
catedrala, cu toate că materialul de construcţie poate fi uneori 
doar intuit”. Aşa încât, te întrebi dacă Mihai Cimpoi nu e cel ales 
să continue Istoria lui George Călinescu de la 1941 şi până astăzi.

Însă marea probă pentru un critic şi istoric literar român, 
proba olimpică, am spune, este Eminescu. Câţi nu au trecut-o 
mediocru, câţi compromiţător şi câţi n-au trecut-o deloc! Mihai 
Cimpoi îşi pune în valoare toate datele de eseist şi filosof al 
culturii. Hermeneutul de înaltă clasă abordează opera 
eminesciană dintr-o perspectivă nouă, aceea a drumului către 
Fiinţă, o viziune, cum însuşi spune „impusă atât din interiorul 
culturii române, cât şi din orizonturile de aşteptare ale altor 
culturi”. Ca şi Călinescu altădată, exegetul se apleacă asupra 
motivelor eminesciene, relevând sensuri noi despre geneză, abis, 
mărire, cădere (somn, visul chimeric, giganticul, nebunia, geniul, 
paradisiacul, redându-ne un altfel, mult mai complex homo 
eminescianus. Prin studiile sale Narcis şi Hyperion, Căderea în sus a 
Luceafărului, Plânsul Demiurgului, dar mai ales prin Esenţa fiinţei, 
Mihai Cimpoi ni se înfăţişează ca un dialectician al semnelor şi 
un filosof al culturii „ni peur ni reproche”, iar eminescologia 
actuală nu are un reprezentant mai prestigios. „Cu Eminescu – 
afirmă Mihai Cimpoi – am obţinut o demnitate estetică pe care 
nimeni şi nimic n-o mai clinteşte din loc”. Dicţionarul Mihai 
Eminescu, carte monumentală şi unică, abia apărută, stă mărturie 
în acest sens. Cu Mihai Cimpoi – spunem şi noi – ne aflăm în faţa 
celor mai rafinate şi mai profunde exegeze critice, pentru că el, 
precum vechii cavaleri şi heralzi, nu ezită a se arunca în focul 
bătăliilor, având bucuria limpezirilor, a descoperirii de noi şi 
revelatoare sensuri, lucrând la flacăra conceptelor şi a ideilor tari.

La vârsta olimpiană de astăzi, două pietre de moară îi sunt 
date distinsului Mihai Cimpoi spre a le purta peste tot: faima de 
critic şi istoric literar de înaltă clasă şi titlul de academician. Dar 
nu-l plângem, vorba lui Creangă, „nici ca cît”. Să-l fericim pe 
acest truditor întru frumos şi bine, acum, când îl sărbătoresc până 
şi universităţile! Pînă şi academiile!
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cu sine şi de a fi în relaţie cu celălalt, o calitate permiţînd 
a integra momentele devenirii fiecăruia şi fragilitatea 
dorinţei sale.(...) Ceea ce înseamnă că ea oferă un loc 
privilegiat sinelui şi celuilalt – nu întreg locul, ci un 
spaţiu de locuit; nu o stare înţepenită, ci un interval care 
oferă fiecăruia posibilitatea să fie viu şi doritor”. 

Sigur, oamenii aspiră să trăiască într-un univers 
sigur, stabil, în care încrederea să determine conduita 
celor care îi înconjoară. Gabriel Marcel se întreba dacă a 
jura fidelitate nu înseamnă a te angaja să ignori ceea ce 
ţine de profunzimea sinelui, adăugînd că nu poate exista 
un angajament care să nu fie o trădare, deşi dorinţa de 
stabilitate şi de încredere este o constantă a conduitei 
umane. Aici trebuie să fie şi sursa încercărilor de a 
formaliza, codifica şi regulariza conduitele, atitudinile. În 
acest joc la nesfîrşit între promisiuni, monotonie, 
contradicţie se plasează şi fidelitatea, căreia cei mai mulţi 
îi recunosc importanţa, deşi preferă să rămînă prizonieri 
ai contradicţiilor; oamenii „aspiră la stabilitate şi la 
constanţă, dar refuză adeseori imobilitatea şi monotonia 
identicului. Ei pretind continuitatea şi durata, dar nu 
oferă uneori decît discontinuitatea şi imediatitatea clipei. 
Ei ar vrea, deopotrivă să fie siguri de fidelitatea altora şi 
să nu fie fideli tot timpul: să poată minţi fără ca ei să fie 
minţiţi, să trădeze fără a fi trădaţi, să revină asupra unor 
jurăminte fără ca alţii să facă acelaşi lucru”, scrie Michela 
Marzano. Conceptele de fidelitate, de încredere şi de 
promisiune nu pot fi analizate independent unul de 
celălalt, V. Jankelevitch fiind autorul unor frumoase 
consideraţii despre fidelitatea care cheamă la rîndu-i 
fidelitate şi generează încredere. Fidelitatea cere o 
„prezenţă”, trimite la o formă de angajament care nu 
poate fi formală, de aceea cînd constanţa nu este o 
atitudine care să determine o promisiune, atunci aceasta 
cade sub semnul „mişcării” şi trebuie să-i dăm dreptate 
lui Platon: „Iată însă – luîndu-ne după credinţa 
poporului – ceva şi mai grozav.«Jurămîntul pentru 
dragoste, zic ei, nu se ţine!» Deci zeii şi oamenii lasă 
iubitorului aceeaşi libertate, după obiceiurile noastre!”.  

Dificil de definit, fidelitatea se manifestă din 
momentul în care căutăm să construim cu celălalt un loc 

în care se regăsesc ambii parteneri fără a renunţa la 
propriile spaţii de autonomie. Scriitoarea Jacqueline 
Kelen are o opinie care poate părea surprinzătoare 
pentru mulţi din cei cantonaţi în habitudini: „Adeseori 
se crede că persoanelor care trăiesc singure le este frică 
să iubească sau să sufere, că fug de angajament sau 
colecţionează aventuri. Pentru mine, viaţa solitară nu a 
fost niciodată un refuz de a iubi nici un refugiu, ci 
dimpotrivă disponibilitate, atenţie, deschidere către 
neaşteptat. În secolul al XX-lea, s-a numit uniune liberă 
faptul de a trăi împreună fără a fi căsătorit: plăpîndă, 
superficială libertate! Eu propun inversul: un angajament 
total fără coabitare. Mă imaginez foarte bine căsătorită şi 
total fidelă bărbatului iubit fără a trăi cu el fără a-l vedea 
în fiecare zi. Este sfidarea şi climatul iubirii curtene...” 
Una din explicaţiile propuse de scriitoarea franceză 
pentru prăpastia  care împiedică întîlnirea dintre bărbat 
şi femeie ţine de raportarea la iubire: pentru femeie este 
centrul vieţii sale (fie că este vorba de iubire spirituală, 
de pasiune trupească sau de fervoare mistică), în vreme 
ce bărbatul nu găseşte aici nici cunoaştere nici forţa de a 
domina; acumularea de aventuri şi de partenere nu-i 
pare scriitoarei că ar avea vreo legătură cu iubirea, 
atrăgînd atenţia că nu a dispreţuit niciodată corpul şi 
atracţia sexuală.

Către sfîrşitul deceniului al IV-lea al veacului trecut, 
Denis de Rougemont publica o carte devenită  celebră, 
Iubirea şi Occidentul, a cărei intenţie era să înfăţişeze 
conflictul între pasiune şi căsătorie; Romanul lui Tristan 
era pretextul cel mai nimerit pentru a deschide seria 
cercetărilor scriitorului farncez asupra unui subiect 
delicat, dificil de cuprins. Nu intăm în detaliile poveştii 
de dragoste dintre Tristan şi frumoasa Isolda; rănit într-o 
luptă, Tristan pleacă pe mare într-o barcă fără pînze şi 
vîsle, debarcă pe coasta irlandeză, este îngrijit şi vindecat 
de Isolda; după cîţiva ani regele Marc îl trimite pe 
Tristan în căutarea necunoscutei din al cărei păr un 
porumbel îi adusese un fir. Deşi Tristan era ucigaşul 
unchiului tinerei, această îl cruţă (fie pentru că voia să 
ajungă regină, fie pentru că fusese fermecată de 

frumuseţea tînărului) şi pornesc către pămînturile lui 
Marc; pe mare beau din „vinul fermecat” destinat 
viitorilor soţi şi intră pe făgaşul unui destin tragic „căci 
şi-au băut pierzania şi moartea”. Urmează cîţiva ani de 
dragoste între cei doi, de trădare a propriului rege, din 
partea lui Tristan; după cîteva peripeţii, Tristan şi Isolda 
mor. Rougemont ne atenţionează să încercăm să 
înţelegem acest frumos poem prin prisma mentalităţilor 
secolului al XII-lea, nicicum prin raţionamentele de 
astăzi; nesfîrşitelor certuri pentru avere şi titluri „iubirea 
curtenească le opune o fidelitate independentă de 
căsătoria legală şi întemeiată numai pe iubire”.

Peste cîteva secole se impune un alt mit la confluenţa 
fidelităţii şi a infidelităţii: Don Juan, un personaj dificil 
de clasat, văzut de mulţi comentatori ca exemplul 
versatilităţii tuturor fiinţelor umane, ca infidelitate 
perfectă, dar şi ca fiind într-o perpetuă căutare a unei 
femei unice. După frumoasa expresie a lui Micheline 
Sauvage „Don Juan sîntem noi”. Căutările sale 
neîncetate sînt o expresie a fragilităţii condiţiei umane, a 
imposibilităţii de a fi constant, infidelitatea sa este 
singurul mijloc de a supravieţui? Întrebări la care fiecare 
are un răspuns. Denis de Rougemont este necruţător: 
„Pînă la urmă, totul se reduce la această simplă 
contradicţie: Don Juan este demonul imanenţei pure, 
prizonierul aparenţelor lumeşti, martirul supus senzaţiei 
mereu mai înşelătoare şi mai vrednice de dispreţ – pe 
cînd Tristan este prizonierul unei lumi de dincolo de 
Ziuă şi de Noapte, victima unui entuziasm care se 
transformă în bucurie curată la venirea morţii.” Dacă 
pentru Tristan, Isolda este unică, absolută, de neînlocuit, 
Don Juan reface la nesfîrşit căutarea unei nevoi 
nesatisfăcute, este prizonier al repetiţiei, al unei 
multiplicităţi în care unii pot vedea semnul unui succes, 
alţii al sărăciei. Don Juan al lui Moliere susţine că iubeşte 
libertatea în dragoste şi că nu şi-ar putea închide inima 
între patru pereţi, lăsîndu-se condus către tot ceea ce îl 
atrage. Don Juan nu reuşeşte să umple golul interior prin 
multiplicarea cuceririlor, prin minciună distrugînd nu 
numai certitudinile altora, ci şi pe ale sale; viaţa sa, deşi 
dedicată exclusiv cuceririlor, nu are unitate, se împrăştie: 
„Don Juan teoretizează impunitatea infidelităţii; dar 
urmărind o libertate aparent fără limite, el este în 
realitate înlănţuit într-o necesitate care nu-şi găseşte 
niciodată satisfacerea. El este prizonier al pulsiunilor sale 
şi al tiraniei lor. El nu se poate opri niciodată, fără a se 
afunda sub greutatea unei înspăimîntătoare 
inconsistenţe. Spre diferenţă de Ulise care, în ciuda 
multiplelor sale ocoluri, nu-şi uită casa, portul unde 
revine, el se învîrte în cerc şi, progresiv se şterge. Nici o 
Penelopă nu îl aşteaptă”; notează Michela Marzano.

La Princesse de Cleves de Mme de La Fayette pune în 
scenă drama unei femei care nu vrea să-şi trădeze soţul 
şi decide să-i rămînă fidelă, în ciuda sentimentelor pe 
care le nutrea pentru un alt bărbat, ducele de Nemours; 
în ciuda pasiunii şi iubirii pe care ducele o poartă tinerei 
soţii a prinţului de Cleves, aceasta rămîne o femeie a 
datoriei, într-o deplină fidelitate, înlănţuită de un cuvînt 
dat înainte de a şti ce este iubirea. Înainte de a fi fidelă 
soţului, prinţesa era fidelă preceptelor mamei sale şi 
idealului său despre virtutea perfectă. În cursul unui 
solilocviu se întreabă dacă trebuie să se expună 
„durerilor mortale pe care le produce iubirea” şi dacă nu 
ar trebui să evite prezenţa ducelui; nu se întreabă nici o 
clipă dacă angajamentul prin supunere are mai mare 
valoare decît iubirea.  După moartea soţului, prinţesa 
rămîne prizoniera unei fidelităţi ideale, idealizate, refuză 
propunerea ducelui de a forma un cuplu rămînînd 
„închisă într-o iluzie de autosuficienţă”, refuză să 
construiască alături de bărbatul iubit un loc al 
autenticităţii. Deşi recunoaşte că interpretarea sa poate 
părea reductivă, pornind de la prinţesa de Cleves, 
Michela Marzano afirmă tranşant: „Atunci cînd 
fidelitatea se reduce la respectul absolut al datoriei, ea se 
transformă într-un loc închis care nu oferă indivizilor 
posibilitatea de a însemna o prezenţă autentică şi plină; 
ea devine o formă de sacrificiu care nu are nimic din 
spontaneitatea iubitoare a inimii fidele.(...)Aici este 
sensul fidelităţii: un proiect care se desfăşoară în spaţiul 
unei întîlniri; un proiect care face posibilă intimitatea 
cuplului; un proiect care se înrădăcinează în prezent, 
fără a se închide în refuzul unei chemări din viitor de 
frica schimbării.”
Pasiunea, ispita, tîrcoalele trecutului, dorinţa, tentaţia, 
reveria iată cîteva simţăminte care nu ocolesc, care cu 
greu pot fi evitate, doar dacă prinţesa de Cleves are prea 
mulţi adepţi printre noi.... O întreagă literatură ne 
îndeamnă să vedem în Don Juan dovada unei naturi 
senzuale puternice, secole de-a rîndul erosul a fost 
„acoperit” de agape, iar înţelesul fidelităţii era univoc; 
poate că e mai importantă fidelitatea prin iubire decît cea 
din constrîngere sau asceză; e trist să fii fidel fără a iubi! 
Doar astfel vom înţelege paradoxul exprimat de Oscar 
Wilde în Portretul lui Dorian Gray: „Cei care rămîn fideli 
nu cunosc decît latura uşuratică a dragostei; numai 
infidelii îi cunosc tragediile”. 

Nu ştie fluturele-n jocuri bete
Că focul arde, ci spre el se-ndreaptă,
Nici cerbul către rîu mînat de sete
Nu ştie de săgeata ce-l aşteaptă

Giordano Bruno, Despre eroicele avînturi 

Fidelitatea. Un orizont, un labirint, o relaţie, un 
parcurs asumat din obligaţie şi convenienţă? Un răspuns 
simplu, abrupt nu ar lămuri cu nimic complexitatea unui 
pact uman sau social, ale cărui reguli s-au schimbat după 
epoci, locuri şi domenii. Nu despre fidelitatea 
traducătorului faţă de spiritul textului, nu despre 
fidelitatea credinciosului faţă de confesiunea sa, nu 
despre fidelitatea soldatului faţă de patria sa, nu despre 
fidelitatea spionului faţă de cauza asumată ne propunem 
să scriem în rîndurile ce urmează, ci despre fidelitatea în 
iubire, despre seducţie, dorinţă, ispită, tentaţie, încredere, 
refuz şi cedare.

Antichitatea avea să introducă primele distinţii în 
ordinea iubirii, separînd erosul de agapé, iubirea care 
exaltă plăcerea trupească şi iubirea cu încărcătură 
mistică; cultura occidentală a oscilat într-o ambivalenţă a 
discursului despre iubire sau despre căsătorie. Şi 
concepţia despre iubire şi căsătorie a evoluat, sau cel 
puţin s-a modificat; Reforma, în veacul al XVI-lea, a adus 
o nouă concepţie asupra căsătoriei, făcînd din căsătorie 
loc al fericirii, în care erotismul şi plăcerea senzuală şi 
sexuală îşi află locul, inclusiv în textele teologilor 
protestanţi. E un domeniu în care concepţiile, 
mentalităţile nu merg linear, calm; căsătoria poate fi loc 
(şi) al plăcerii, dar şi al fraternităţii, al acceptării unei 
„discipline”, totul într-o maximizare a potenţialităţilor 
umane. Subiectul delicat este ce se întîmplă în cazul unui 
mariaj nereuşit. Alegerea partenerului de viaţă este un 
fapt de dată relativ recentă, o cucerire a timpurilor 
moderne. Dar şi în aceste condiţii, ale alegerii, eşecul nu 
este exclus. Reuşita unui cuplu, scria istoricul francez 
Jean Delumeau, depinde de „acceptarea lucidă de către 
fiecare dintre parteneri a eterogenităţii, a 
complementarităţii şi a libertăţii celuilalt”.

Dar acceptările enumerate de istoricul francez pot 
constitui o bază generală de studiu, nicidecum de 
vademecum general pentru o lume eterogenă şi în 
schimbare; Simone de Beauvoir recunoaşte că „sexul 
feminin este misterios chiar şi pentru femeia însăşi, 
ascuns, zbuciumat. Aceasta în mare parte datorită 
faptului că femeia nu se recunoaşte în el, aşa cum nu 
recunoaşte ca fiind ale ei dorinţele sexului”. Pînă şi 
Freud spunea că în sexualitatea feminină „totul este 
obscur....şi foarte greu de studiat în mod analitic”; oare, 
în sexualitatea masculină este mai multă...lumină, sau 
sînt mai puţini...analişti? Acelaşi istoric francez amintit 
mai sus spunea că pentru a se valoriza „bărbatul s-a 
definit ca apolinic şi raţional prin opoziţie cu femeia 
dionisiacă şi instinctivă, mai asaltată decît el de 
obscuritate, inconştient şi vis”. De altfel, Jean Delumeau, 
în celebra sa carte Frica în Occident (secolele XIV-XVIII). O 
cetate asediată, are un amplu capitol despre femeie ca 
agent al lui...Satan. Cum altfel? Aproape întregul Ev 
Mediu, cu cîteva excepţii, vedea în femeie un sex fragil, 
pradă tuturor îndemnurilor demonice şi „zburdălniciilor 
drăgăstoase”. De aici pînă la prigoana plăcerilor, la 
detestarea femeii, a cărnii, trupului, senzualităţii, 
voluptăţii, pînă la nihilismul cărnii, cum sugestiv se 
exprimă Michel Onfray, nu mai fost decît un pas pe care 
apologeţii celibatului şi ai mutilării naturii umane s-au 
grăbit să îl facă. În cartea sa Prigoana plăcerilor, Michel 
Onfray scrie despre „un eros solar şi lejer, libertar şi 
feminist, contractual şi jubilatoriu, construit pe temelia 
unor noi valori: blîndeţe, tandreţe, solicitudine, 
delicateţe, generozitate, dăruire, împărtăşire, mărinimie, 
altruism, atenţie, eleganţă – ce pot institui o politeţe a 
corpului, o curtoazie a trupurilor, o voluptate senzorială 
a sufletelor materiale, toate eliberînd corpul de 
servituţile monogamiei, căsătoriei, fidelităţii, coabitării şi 
reproducerii”.  

Conceptul de fidelitate nu a făcut obiectul a 
numeroase reflecţii filosofice, iar cînd a făcut-o, 
fidelitatea a fost redusă la o virtute foarte abstractă şi 
monolitică, fără a ţine seamă de contradicţiile naturii 
umane. De aceea vom întîlni comentarii despre 
fidelitatea ca „virtute socială” sau ca „virtute teologală” 
şi mai puţin ca „virtute privată”. Michela Marzano 
consideră că fidelitatea, cea despre care am amintit în 
deschiderea acestor rînduri, se înscrie în finitudinea 
condiţiei umane, fiind deopotrivă un spaţiu al 
ospitalităţii sinelui şi al primirii propriilor lipsuri; astfel 
ea este cea care permite construirea unui loc de 
împărţire: un domeniu intim în care două persoane 
construiesc şi negociază; în sensul descris de Michela 
Marzano fidelitatea ar fi „o proprietate de a fi în contact 
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Salvador Dali - “Tristan ?i Isolda”



 Re?ele ?i ierarhii. În cartea Încredere: vitu?i sociale ?i crearea prosperită?ii,  Francis 
Fukuyama semnalează o viziune actuală vremii respective, dar pe care nu o 
abordează foarte amănun?it, lucru care însă îl va face ulterior. Este vorba despre 
destrămarea ierarhiilor. La începutul capitolului al III-lea, el men?ionează că la 
începutul anilor '90 s-a înregistrat o tendin?ă puternică să se scrie despre revolu?ia 
informa?ională, ceea ce a dus la o mul?ime de presupuneri cu privire la schimbările 
ce vor fi provocate de circula?ia ”liberă” ?i rapidă a informa?iei. Una dintre aceste 
previziuni sus?inea o prăbu?ire totală a ierarhiilor. 

Cu siguran?ă că trebuie să confirmăm unele tendin?e spre descentralizare 
tehnologiei informa?ionale, dar că va pune sfâr?it oricăror forme de ierarhie ?ine de 
domeniul exagerării. O altă perspectivă, mai moderată, ne spune că viitorul, datorită 
fluxului de informa?ie, apar?ine organiza?iilor mici. 

Fa?ă de aceste pozi?ii, Fukuyama încearcă să argumenteze o cale de mijloc. 
„Tehnologia informa?ională va ajuta anumite firme mici să se descurce mai bine, dar 
nu va anula nevoia de ierarhie”. Deci el o consideră chiar o nevoie, o necesitate. 
„Ierarhiile sunt necesare deoarece nu to?i oamenii din sânul unei comunită?i pot fi 
crezu?i că se vor călăuzi exclusiv după reguli etice implicite”. Se observă în mod 
corect că încrederea nu poate fi redusă la informa?ie. Ea este determinată cultural ?i 
face posibile alternativele. Spre exemplu, „abilitatea companiilor de a trece de la 
marile ierarhii la re?ele flexibile de firme mici va depinde de gradul de încredere ?i 
de capital social existente în societatea ca ansamblu”. Iar Japonia serve?te un bun 
punct de referin?ă în acest sens.

După cum s-a spus, această situ?ie problematizată se reduce doar la nivel de 
semnalare. Ipoteza va tratată însă mult mai amplu ?i mai concret în următoarea sa 
lucrare – Marea ruptură. Natura umană ?i refacerea ordinii sociale. El păstrează tezele de 
lucru precedente, devine însă mult mai precis ?i clar. Prin această carte abia se 
prezintă o con?tiin?ă ?tiin?ifică matură cu o expunere mult mai sistematică ?i concisă. 
Regăsim conceptul de capital social, care este definit ca fiind „un set de valori 
informale împărtă?ite de membrii unui grup  ?i care le permite să colaboreze între 
ei”, iar încrederea este „ca un lubrifiant care face să func?ioneze mai eficient orice 
grup sau organiza?ie”. Normele instituite între membrii grupului sunt însă 
insuficiente. Ele trebuie să genereze virtu?i precum: sinceritatea, responsabilitatea, 
reciprocitatea ect., deoarece sunt cunoscute ?i cazuri opuse, cele ale organiza?iilor 
mafiote, unde normele după care se ghidează sunt de altă origine.

Cum lesne se poate deduce, în cadrul fiecărei institu?ii, comunită?i sau companii, 
se instituie o anumită ordine. Acest cuvânt, de obicei, se asociază cu autoritatea. 
Cineva impune ordinea. Într-adevăr, în acest caz vorbim despre o ordine ierarhică, 
bazată pe norme scrise, bine structurate, care trebuie respectate pentru a evita 
penalizările. Dar putem vorbi ?i despre o ordine spontană, care s-a intituit în urma 
unor acorduri tacite, de exemplu între membrii unui grup de muncitori. O a?a-zisă 
ordine pe orizontală.

O asemenea ordine, de cele mai multe ori, este lipsită de norme scrise, ele fiind 
informale. Încălcarea lor conduce la prejudicii de alt ordin, pe plan orizontal cu 
colegii de muncă ?i nu pe cel vertical cu ?efii. „Este incontestabil – afirmă Fukuyama 
– că ordinea socială este deseori creată  pe cale ierarhică. Dar este util să observăm că 
ordinea poate apărea dintr-un spectru larg de surse, de la tipurile de autoritate 
ierarhică ?i centralizată, până la interac?iunile descentralizate ?i spontane dintre 
diferi?i indivizi”. De la această constatare va porni Fukuyama pentru a determina 
patru forme de generare a formelor: ierarhică, spontană, ra?ională ?i nera?ională. 
Intersectate, aceste patru forme vor da  rezultatul următor: „? tiin?ele economice se 
ocupă în primul rând cu regulile schimburilor ra?ionale-spontane. ? tiin?ele politice, 
studiul statului, se concentrează asupra legilor ?i institu?iilor guvernamentale 
formale. O mare importan?ă în sociologie o au religia ?i alte norme ierarhice, 
nera?ionale, pe când antropologia ?i, într-o măsură tot mai mare, biologia se ocupă 
cu normele nera?ionale, care apar pe altă cale decât cea ierarhică”.

Bineîn?eles că aceste delimitări nu trebuie văzute fixe. Fiecare dintre domeniile 
amintite î?i răsfrânge interesul ?i asupra celorlalte, frontierile păstrându-?i doar rolul 
tehnic. Conform celor spuse, graficul lui Fukuyama arată astfel:

Această grilă, prin care clasifică normele Fukuyama spune mult mai mult. 
Analizând originea normelor, el va deduce diferite tipuri de ordini, în func?ie de 
interesele sau nevoile urmărite. Astfel, normele ra?ionale ?i ierarhice au făcut posibile 
toate institu?iile centralizate, piramidale, dar care are în vârful piramidei omul (o 
familie sau o asocia?ie), spre diferen?ă de ordinea religioasă, care este generată de 
ordine ierarhice ?i nera?ionale, având drept reper fundamental pe Dumnezeu, sau 
orice altă entitate ce depă?e?te limitele comprehensive ale ra?iunii. Normele spontane 
?i nera?ionale sunt considerate de Fukuyama ca fiind naturale, luând na?tere la un 
moment dat, într-un anume context, poate din comoditate sau alte circumstan?e de 
preferin?e, dar fără justificare logică. În sfâr?it, autoorganizarea este posibilă în urma 
instituirii unor norme spontane ?i ra?ionale, fiind ?i cea care face din om o fiin?ă 
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demnă de a-?i defini un scop în via?ă. Cu siguran?ă că toate aceste delimitări sunt 
discutabile, motiv pentru care trebuie să le percepem ca fiind relative.

În urma acestor constatări, ne putem întoarce la afirma?ia că în timp ce lucrarea 
precedentă prezintă ordinile ierarhice o necesitate, în pofida revolu?iei 
informa?ionale, în Marea ruptură... pozi?ia sa se radicalizează, asumându-?i un 
concept nou, cel de re?ea. Re?eaua se înfă?i?ează ca o „formă de ordine spontană care 
apare ca urmare a interac?iunilor între actorii descentraliza?i, fără să fi fost creată de 
o autoritate centralizată”.

Re?eaua vizează înlocuirea organiza?iilor formale ?i se bazează pe norme 
informale, adică pe capital social. Mai mult, re?eaua nu doar că nu se împotrive?te 
condi?iilor de a genera încredere, ci se dore?te a fi mediul cel mai optim unde 
încrederea se poate manifesta. Ea se deosebe?te de o pia?ă tocmai prin aceste valori 
comune împărtă?ite. Dacă pia?a presupune schimburi care se pot realiza între 
indivizi total diferi?i, chiar anonimi, re?eaua se bazează pe ni?te scopuri 
supraordonate, spre care se tinde prin colaborare ?i cooperare. Este mult mai clară 
diferen?a fa?ă de organiza?ia ierarhică, de?i, afirmă Fukuyama, ele nu sunt neapărat 
contradictorii. Re?eaua se poate suprapune unei construc?ii formale (acesta fiind ?i 
marele său avantaj), adică în interiorul unei distribu?ii ierarhice pot lua na?tere 
diferite re?ele între angaja?i sau membri, reflectând o apartenen?ă la grup (de 
exemplu: a inginerilor, a rudelor, a românilor etc.).

Aceste circumstan?e pot conduce ?i la consecin?e destul de neplăcute. Re?elele, 
într-adevăr, se caracterizează printr-un grad înalt de mobilitate în interior. Lucrurile 
degradează însă când re?elele devin închise ?i lipsite de transparen?ă. În asemenea 
situa?ii, chiar dacă în interiorul lor informa?ia circulă ?i există în?elegere, ele sunt 
neclare pentru cei din exterior, iar dacă este vorba de o elită, ?i intolerante cu 
alteritatea. „Apartenen?a la acela?i grup etnic poate stimula încrederea ?i schimburile 
între membrii grupului, dar împiedică schimburile între membrii unor grupuri 
diferite. Atunci când un ?ef nu dore?te să critice sau să concedieze un subaltern 
incompetent pentru că acesta este un protejat al său, un prieten sau o iubită, 
reciprocitatea re?ei devine un handicap evident”. Din această perspectivă, re?elele 
apar drept tipuri de rela?ie foarte vechi, fiind asociate cu nepotismul, favoritismul, 
intoleran?a sau aranjamente personale. Din acest motiv sunt necesare legi ?i institu?ii 
care să men?ină transparen?a. Acest fapt reflectă nu doar posibilitatea, ci ?i nevoia ca 
cele două forme de organizare (re?eaua ?i ierarhia) să coexiste, pentru a se păstra 
echilibrul.

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

Ion VRABIE

cultură   religie   filosofie

August 2012

Cum trebuie sa actionam pentru a avea garantia unei corecte folosiri a libertatii intr-o 
epoca ce cauta sa-l excluda pe Dumnezeu din orice practica sociala si ce a ajuns sa se 
cristalizeze in cele mai subtile componente ale consumismului? Aceasta este intrebarea cu 
prvire la libertatea umana la care Papa Ioan Paul al II-lea a incercat sa dea raspunsuri cat mai 
pertinente cu putinta, fiind puternic marcat de experienta cruciala si macabra a regimurilor 
totalitare atunci cand totul parca si-a gasit ecou in acest terifiant motto: exploatarea omului de 
catre om. Dupa cum foarte bine ne aducem aminte, o data cu momentul abolirii sistemelor 
totalitare (in Europa), cu perioada de tranzitie dinspre comunism spre democratie, cetatenilor 
oprimati li s-au deschis dintr-o data portile libertatii, ale posibilitatii de a hotara ei si pentru 
ei. Insa tocmai de aici decurge inevitabila intrebare mai sus mentionata. „Daca dupa caderea 
sistemelor totalitare societatile s-au simtit libere, aproape simultan s-a ivit o problema de 
fond: cea a folosirii libertatii. Este o problema care nu are doar o dimensiune individuala ci si 
colectiva. De aceea ea asteapta o rezolvare oarecum sistematica”.

In primul rand, Ioan Paul al II-lea porneste de la conceptia fundamentala potrivit careia 
daca sunt liber imi pot folosi aceasta libertate fie intr-o modalitate pozitiva, fie intr-una 
negativa. Daca libertatea este utilizata intr-un sens bun, atunci si individul la randul lui este 
mai bun si influenteaza substantial in bine tot ceea ce il inconjoara. Daca dimpotriva, 
libertatea utilizata se edifica pe cu totul alte coordonate decat pe cele ale moralitatii 
elementare, atunci din aceasta utilizare va rezulta un rau care se va extinde si-i va afecta pe 
toti cei care il inconjoara pe respectivul individ. Ceea ce este mai ingrijorator pentru Ioan 
Paul al II-lea este faptul ca in actul folosirii libertatii umanitatea nu mai acorda importanta 
cuvenita dimensiunii etice, adica binelui si raului moral. „O anumita concepere a libertatii, 
care in prezent are un puternic ecou in opinia publica, indeparteaza atentia omului de la 
responsabilitatile etice”. De aceea, in acceptiunea Papei Ioan Paul al II-lea, atat timp cat se 
pune accent numai asupra libertatii, adica sa actionezi in concordanta cu propria ta vointa, 
este inevitabil sa nu devii sclavul unui liberalism cu efecte devastatoare. 

 „In actiunile omului diferite facultati spirituale tind catre o sinteza”. De asemenea, 
aceasta sinteza la randul ei implica un rol marcant care nu apartine decat vointei si de aceea 
este vorba de un anumit transfer dinspre subiect spre ratiune. „Un subiect imprima actiunii 
propria ratiune”. Omul este liber, actiunile sale sunt libere si in acest sens ele trimit la ideea 

(continuare în pagina 23)

Libertate reglementata prin demnitatea datoriei în 
viziunea Papei Ioan Paul al II-lea

Tudor PETCU



“mult mai târziu, aproape bătrâni fiind şi unul, şi altul, am 
vorbit cu Matei despre lectură, despre lectura noastră de 
băieţi: este aşa de greu să creşti, să te confrunţi cu vitalitatea 
din tine. Cu sexualitatea, cu tentaţiile şi cu ororile vieţii. 
Când citeşti, nu eşti o maşină care înregistrează cuvinte, 
sensuri. În capul tău se nasc felurite legături. La început pur 
literare: te gândeşti la alte poeme, alte poveşti. Un cuvând te 
opreşte din drum, e o perlă sau un excrement. Devii 
idolatru. Iubeşti - urăşti fiecare sunet, un sens al cuvântului 
te urmăreşte. Apoi, mintea evadează. Începe o aventură. 
Întotdeauna clandestină, adesea ruşinoasă. Ce ai făcut 
aseară? – Am citit. – Fals ! Ai citit, dar ai făcut şi multe alte 
lucruri de care ar trebui să-ţi fie ruşine. În timp ce stăteai 
lungit în pat sau pe fotoliu, silindu-te să nu aluneci pe covor, 
gândul tău s-a oprit în tot felul de cotloane, a căzut în 
mărăcinişuri. Lectura, ce chiu colosal, ce pretext pentru 
visare!... p. 55). Pagini de o asemănătoare frumuseţe, de fapt 
profunde meditaţii, tipice unui matur spirit intelectual, 
vizează şi alte arte, precum muzica sau medicina. Deşi ar 
merita, nu le pot reda aici din pricina spaţiului. 

Totodată, portretele celor din preajma lui T., o 
personalitate copleşitoare, sunt la fel de interesante precum 
paginile care evocă “educaţia” naratorului. În mod firesc, în 
centrul acestei galerii stă marele T., un om fragil şi delicat, 
iubit de prieteni şi studenţi, tocmai pentru că “nu poţi iubi 
decât ce este pieritor, sensibil pieritor. Restul este respect, 
teamă, orbire” (p. 104). T. se află într-o strânsă conexiune cu 
discipolii săi (Nicolae Balotă, Ion Negoiţescu, Ion Frunzetti 
ş.a.) de care îl apropie un amor intellectualis magistri, expresie 
care, potrivit autorului este “o parafrază la amor Dei 
intellectualis, prin care Spinoza desemnează iubirea lui 
Dumnezeu pentru creaţia sa şi iubirea pe care Omul trebuie 
să I-o întoarcă” (pp. 116-117). Astfel, T. apare ca un 
aprinzător al luminii spiritelor, deci într-o ipostază divină. 
Deşi ar fi avut ocazia, refuză să rămână în Occident în 1947, 
explicându-şi mai târziu gestul: “crezi cu adevărat că singura 
soluţie este să devenim cu toţii martiri? Nu trebuie să 
asigure cineva continuitatea culturii?” (p. 132). Intrând în 
graţiile regimului, T. începe să petreacă cât mai mult timp în 
afara ţării, ca ambasador al României la UNESCO. Mare 
parte din timp şi-o petrece la Paris, chiar dacă călătoreşte pe 
mai toate meridianele lumii (ajunge inclusive în India). 

Multe din figurile evocate sunt caracterizate de tărie şi 
răzvrătire contra unei orânduiri odioase. Vladimit Ghika, 
descendentul vechilor voievozi moldoveni, convertit la 
catolicism, desemnat de papă în 1925 drept protonotar 
apostolic, apare într-o ipostază care influenţează profund pe 
cei din jurul sau. Martir al temniţelor comuniste, caracterizat 
de o credinţă care se reflectă asupra înfăţişării sale, 
Monseniorul  este un personaj care radiază fericire şi impune 
respect. Ion Negoiţescu, tentat mereu de gândul sinuciderii 
“era un bărbat de o mare frumuseţe, un blond în floarea 
vârstei, cu ochii albaştri, nu prea înalt, înaintând cu o uşoară 
legănare, înainte-înapoi, ridicându-se şi înălţându-se ca o 
barcă pe valuri” (p. 118). Nobil şi enigmatic, Nego este 
caracterizat de către T. ca fiind un om de o “fatalitate 
ontologică şi un destin întunecat”  (p. 127), acestea pornind 

3din aplecările sale de natură pederastă . Edgar Papu (1908 - 
1993), un apropiat al naratorului, este un alt intelectual a 
cărui imagine domină primul şi ultimul capitol al cărţii. 
Asistent al lui T., înlăturat de la catedră, închis pentru o 
perioadă, Papu se va remarca în anii şaptezeci prin emiterea 
unei teorii absurde: protocronismul. Conceptul, perfect 
compatibil cu ideologia naţionalistă, proclamă întâietatea 
românilor în ceea ce priveşte realizările acestora, atât 
ştiinţifice cât şi artistice, în raport cu străinii, aceştia 

4nedispuşi să recunoască primatul poporului român . 
Naratorul nu ezită să creadă că Papu, fin cărturar,  a trăit şi a 
murit cu strălucirea manipulată (p. 346). Este o reabilitare 
exemplară, care reuşeşte din plin autorului. Episodic, îşi face 
simţită prezenţa în carte şi figura lui Dan Zamfirescu, care, 
în această epocă se făcea remarcat nu doar prin “contribuţiile 
de istorie literară, ci şi prin elogii la adresa Conducătorului 
iubit”. Intrat în cercul lui Eugen Barbu, alături de Corneliu 
Vadim Tudor sau Paul Anghel, Zamfirescu practica fără 
menajemente “violenţa verbal huliganică” (p. 343).

Amor intellectualis este o emoţionantă evocare a tuturor 
acestor oameni, destoinici intelectuali, parte dintre ei plecaţi 
pe alte tărâmuri. De aceea, cartea lui Ion Vianu înfăţişează o 
lume care, deşi dispărută, nu va fi prea repede dată uitării. 
Este motivul pentru care romanul acestei educaţii are 
valoare de document istoric şi trebuie perceput ca atare. 
Fidelitatea amintirilor, alături de sinceritatea autorului sunt 
cele două coordonate ale acestui jurnal, splendidă naraţiune 
memorialistică.

*** Ion Vianu, Amor intellectualis. Romanul unei educaţii, 
Iaşi, Editura Polirom, ediţia 2011, colecţia „Confesiuni”, 355 
pagini. 
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reglementata prin demnitatea datoriei a fost evaluata de 
catre Ioan Paul al II-lea mai ales in lumina interpretarilor 
predecesorilor sai, Papa Ioan al XXIII-lea si Papa Paul al VI-
lea. Aprofundand anumite enciclice ale acestor fosti 
Suverani Pontifi, Ioan Paul al II-lea a avut la randul sau 
posibilitatea de a duce o corespondenta cu umanitatea prin 
epistole precum Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus, 
Laborem exercens sau Veritatis Splendor in care el a propagat 
convingerea ferma ca omului i-a fost data libertatea nu 
numai ca dar, ci si ca datorie, ca sarcina. Acesta este motivul 
in virtutea caruia omul este singurul responsabil pentru 
actul folosirii libertatii sale. In opinia Papei Ioan Paul al II-
lea, prin libertate omul are obligatia morala de a face 
cunoscut adevarul despre bine, de a nu face niciodata 
abstractie de el, caci „libertatea este libertate in masura in 
care realizeaza adevarul despre bine. Doar atunci este ea 
insasi un bine”. Infaptuind adevarul despre bine prin 
intermediul libertatii omul poate evita maleficele obstacole 
ale istoriei, sau devieri care au acoperit lumea cu valul 
deziluziei. Astfel, conteaza foarte mult pe ce orbita a 
umanitatii ne plasam daca dorim sa intelegam cu adevarat 
ca libertatea inseamna iubire, aceasta libertate fiind in primul 
rand legata de porunca referitoare la iubirea fata de Tatal 
Ceresc. Sa nu uitam niciodata ca Dumnezeu ne-a dat o data 
cu liberul arbitru si povara alegerii. Asa se explica faptul ca 
libertatea noastra depinde de modul in care ne conformam 
preceptelor divine si asa se explica in cele din urma si 
atitudinea etico-filosofica a Papei Ioan Paul al II-lea fata de 
libertate, atitudine ce se inscrie fara indoiala pe linia traditiei 
Bisericii primelor secole crestine si care in acelasi timp 
respecta cu strictete ceea ce latinii porunceau: per crucem ad 
lucem. 

Ultima carte semnată de 
scriitorul şi medicul Ion Vianu 
aparţine, urmând un firesc 
traseu al vârstei şi faptelor, 
genului memorialistic. Amor 
intellectualis este, aşadar, o 
carte autobiografică. Mai mult 
decât atât, subtitlul volumului 
în cauză, romanul unei educaţii, 
încadrează această operă din 
punct de vedere tipologic în 
categoria bildungsroman-

1ului . Cititorul este purtat prin 
vremuri apuse, deloc limpezi, 
când, potrivit unei expresii a 
autorului, cetăţile începuseră să 
fie ruinate. Este vorba despre 
începutul unei epoci aflată sub 
semnul fatidicului, care 
coincide din punct de vedere 
cronologic cu primii ani ai 
instaurării dictaturii de factură 

stalinistă în România, când socialismul, “ultima şi cea mai 
cumplită revoltă a sclavilor … mai eficace şi mai de temut 
decât creştinismul” (p. 57) începuse să-şi arate hidoasa 
înfăţişare. Treptat, lectorul pătrunde într-o epocă tensionată, 
caracterizată de “triumful supraomului” (p. 57). Primejdiile 
sunt posibile la tot pasul iar urmările acestor ameninţări nu 
se lasă aşteptate: intelectuali constrânşi să-şi revizuiască 
credinţe, elite prigonite, descendenţi ai unor nobile familii 
închişi, mai pe scurt suprimarea tuturor drepturilor 
democratice. În anii cincizeci ai veacului trecut autorul este 
încă un adolescent (s-a născut în 1934), care surprinde fapte 
şi oameni supuşi de noua putere politică unei violente 
schimbări. Familia tânărului narator este una dintre cele mai 
rafinate din capitală. Fiu biologic al profesorului Tudor 
Vianu, personaj care apare în carte sub numele T., naratorul 
este martorul multor discuţii şi chiar evenimente specifice 
acestei epoci, transformată de către dirijorii partidului într-

2una barbară, cu “oroare faţă de suflet” .
“Romanul unei educaţii” nu este un roman în deplinul 

înţeles al cuvântului. Însuşi naratorul ţine să precizeze 
caracterul autobiografic al cărţii, notând din acest punct de 
vedere următoarele: “am vrut să rămân credincios faptelor 
care s-au petrecut şi, prin alegerea pe care am făcut-o, să 
redau ceea ce cred cu toată convingerea că ar putea să 
cuprindă, ca sens, istoria vieţii mele şi a timpului pe care l-
am străbătut. Cu alte cuvinte, sunt un romancier care-şi 
trădează secretele de atelier sau un memorialist care alege 
crîmpeie din trecutul său, creând un montaj” (p. 128).

Pagini de o rară frumuseţe despre copilăria şi 
adolescenţa protagonistului-narator se regăsesc din belşug, 
mai ales în primele două capitole ale cărţii. Portretele celor 
patru “crai” - naratorul, Geamănul (Matei Călinescu), Mitia 
şi Mironi (Miron Chiraleu, martirul grupului, care se va 
sinucide cu puţin timp înainte de a fi eliberat din închisoare) 
- sunt admirabil construite, nu neapărat prin conturarea 
caracteristicilor fiecăruia, cât mai ales prin plasarea acestora 
în situaţii tipice. Experienţe erotice (fie ele şi nematerializate, 
cum este întâmplarea cu Florian), iniţieri bahice, discuţii 
despre muzica clasică, poezia de calitate, concepte filosofice 
sau/ şi religioase, iată câteva dintre preocupările noilor crai 
ai Bucureştilor. Redau în continuare un scurt fragment care 
cuprinde câteva fraze despre literatură şi rolul acesteia în 
viaţa naratorului, ideile fiind în acest caz generalizabile: 

de ratiune dar depinde cum este folosita aceasta ratiune. 
Omul este asadar singurul caruia i se imputa 
responsabilitatea pentru felul in care a ajuns la un anumit 
bine sau un anumit rau si pentru felul in care l-a ales. De 
aceea, omul este liber in interiorul unei categorii de actiune.

Plecand de la aceasta viziune atat metafizica cat si 
antropologica, Papa Ioan Paul al II-lea aduce in discutie 
distinctia cu caracter etic de sorginte tomista dintre binele 
corect (bonum honestum), binele profitabil (bonum utile) si 
binele placut (bonum delectabile). Binele corect sau bonum 
honestum consta in acea actiune al carei scop se identifica cu 
esenta obiectului actiunii, scopul fiind in acest sens cat se 
poate de sincer. Dar daca ceea ce constituie drept obiect al 
unei alegeri este un bonum utile, scopul nu se va identifica 
decat cu scopul subiectului. „De aceea, chestiunea moralitatii 
ramane inca deschisa: daca actiunea din care este tras 
avantajul este onesta, precum oneste sunt si mijloacele 
folosite, doar atunci scopul urmarit de subiect va fi si el 
onest”. Astfel, o data cu aceasta chestiune Ioan Paul al II-lea 
aduce aminte si de distinctia dintre traditia eticii aristotelico-
tomiste si utilitarismul modern.

In acceptiunea Papei Ioan Paul al II-lea utilitarismul a 
inlaturat dimensiunea primordiala a binelui si anume pe cea 
a lui bonum honestum. In principal, in viziunea utilitarista 
omul tinde catre PRINCIPIUL CELEI MAI MARI FERICIRI, 
principiu ce se refera la fericirea unui numar cat mai mare 
de oameni, la o fericire generala. Deci „omul tinde in 
principal catre urmarirea interesului propriu sau al grupului 
din care face parte”. In schimb, traditia aristotelico-tomista 
se diferentiaza de utilitarism atat prin bonum honestum, cat, 
mai ales, prin bonum delectabile strans legat de convingerea 
ferma potrivit careia realizarea unui bine este intotdeauna 
acompaniata si de o bucurie interioara, adica bucuria pentru 
acel bine. Ioan Paul al II-lea insista asupra acestei distinctii 
pentru a accentua faptul ca in gandirea utilitarista rolul 
primordial este detinut doar de profit sau de placere, 
dimensiunea binelui si a bucuriei fiind tratate parca la un 
moment dat drept cantitate neglijabila. De aceea 
neoaristotelicismul se bucura de o oarecare superioritate fata 
de gandirea utilitarista, gandire care insa prin Jeremy 
Bentham si John Stuart Mill atinge o anumita profunzime 
morala atunci cand ataseaza placerilor aflate la nivelul 
simturilor si placerile de ordin spiritual. De altfel pentru a 
evita acuza care se aducea in mod obisnuit hedonismului ca 
ar fi o doctrina lipsita de elevatie, Mill opereaza o distinctie 
intre placerile trupului si placerile spiritului, considerandu-le 
pe cele spirituale superioare celorlalte prin durata, 
intensitate si certitudine. Utilitaristii includ aceste placeri 
spirituale intr-un plan superior pe baza unui asa-numit 
calcul al fericirii, calcul ce este asociat utilitarismului lui 
Bentham. In acest sens fericirea trebuie masurata in functie 
de unitatile de placere. Acestea sunt ierarhizate dupa 
criteriul intensitatii, duratei si apropierii in timp, chiar daca 
se poate ca valoarea placerilor particulare sa fie micsorata de 
cantitatea si calitatea probabila a placerilor sau durerilor la 
care ele conduc. Totalitatea unitatilor de placere ar trebui sa 
constituie un cadru obiectiv in care sa putem masura 
valoarea comparativa a diferitelor inlantuiri de actiuni. Altfel 
spus, din sus-numitul calcul al fericirii rezulta PRINCIPIUL 
CELEI MAI MARI FERICIRI, principiu cu care, considera 
Papa Ioan Paul al II-lea, trebuie sa se conformeze si 
modalitatea de convietuire a oamenilor. 

Insa perspectiva utilitarista asupra fericirii si libertatii 
umane ar putea fi rasturnata de rigorismul apriorist kantian 
care subliniza ca a pune intr-un plan superior placerea in 
analiza actiunii umane constituie un impediment la adresa 
moralitatii insesi. Desi Kant nu a revenit la traditia lui bonum 
honestum si a lui bonum delectabile, totusi, in viziunea Papei 
Ioan Paul al II-lea, a adus o pata de culoare in ceea ce 
priveste analiza asupra moralitatii prin faptul ca a legat 
morala omeneasca de apriorismul intelectului practic din 
care rezulta un caracter imperativ. De aceea intervine si 
distinctia dintre imperativul ipotetic si cel categoric in 
interiorul caruia Kant identifica cinci formule dintre care 
doua sunt esentiale: formula legii universale (actioneaza ca si 
cum maxima actiunii tale ar trebui sa devina prin vointa ta 
lege naturala universala”) si formula scopului in sine 
(„actioneaza astfel ca sa folosesti umanitatea atat in persoana 
ta cat si in persoana oricui altcuiva, totdeauna in acelasi timp 
ca scop iar niciodata numai ca mijloc”).

Insa, in ce masura s-a reflectat rigorismul kantian in 
gandirea etica a Papei Ioan Paul al II-lea? In primul rand, 
Ioan Paul al II-lea accentueaza ideea potrivit careia 
Immanuel Kant a introdus personalismul etic modern, un 
moment de cotitura pentru gandirea etico-filosofica si de 
asemenea prin etica imperativului categoric a evidentiat 
caracterul imperativ al actiunilor morale ale omului. Insa 
ceea ce Kant a omis in viziunea lui Ioan Paul al II-lea este 
bineinteles bonum honestum, fara de care nu am putea vorbi 
de o actiune morala. De altfel, gandirea etica a lui Ioan Paul 
al II-lea in postura sa de Suveran Pontif se centreaza in jurul 
lui bonum honestum si al lui bonum delectabile considerand ca 
fara acestea doua o actiune umana nu poate atinge un grad 
de profunzime morala. Un act nu poate fi moral atata vreme 
cat nu primeaza un scop onest si bucuria interioara pentru 
alegerea unui bine, in acest sens datoria fara sens, fara o 
traire euforica din punct de vedere spiritual neavand nici un 
sens. De aceea, Papa Ioan Paul al II-lea considera ca 
libertatea ne-a fost data sa iubim.

Desigur, aceasta intreaga problematica a libertatii umane 
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nesomn îl istoviră într-atât, încât în cea de-a treia seară 
adormi brusc în mijlocul unei audienţe. Curtenii se 
retraseră în linişte din sala tronului lăsând-o pe 
maiestatea sa să se odihnească chiar acolo pe tronul lui.

Afară se crăpa de ziuă şi somnul cel mai dulce 
îngreuna genele tuturor celor din palat, când ceva 
îngrozitor răvăşi Oraşul Interzis. Un tunet înfricoşător se 
prăbuşi asupra palatului, făcându-i pe câţiva să 
surzească. În acelaşi timp palatul fu zguduit cu putere, 
iar o lumină portocalie orbitoare pătrunse prin geamurile 
acestuia. T'ang se trezi transpirat, zguduit odată cu 
tronul său de jad şi cu găvanele ochilor arzându-l 
îngrozitor de tare. astfel începu pentru împărat ziua în 
care urma să se desfăşoare ceremonia sa de iniţiere.

Curtenii şi dregătorii fură atât de speriaţi încât 
începură să fugă care încotro vedea cu ochii. Doar câţiva 
slujitori credincioşi îşi păstrară cumpătul şi, amintindu-şi 
de T'ang, intrară în sala tronului. Pe holuri se iscase o 
hărmălaie înspăimântătoare care-ţi făcea părul măciucă. 
Lumina portocalie încă mai stăruia, umbrind cu 
strălucirea ei însăşi soarele de dimineaţa. Oamenii îşi 
priveau îngroziţi feţele descompuse de tenta aceea ce 
juca pe chipurile lor şi se buluceau să iasă.

Mulţi muriră striviţi de gloată în preajma intrărilor, 
iar alţii îşi dădură sufletul numai de frică.

Slujitorii credincioşi îşi găsiră împăratul meditând 
adânc la cele întâmplate. T'ang nu era speriat. Dacă 
acesta fusese un semn ceresc, atunci n-avea decât să 
aştepte pentru a vedea ce-i rezervase soarta. Dacă cele 
întâmplate nu erau manifestări ale puterilor cereşti, 
atunci oricum nu avea altceva mai bun de făcut decât să 
aştepte.

Puţinii slujitori rămaşi fură atât de impresionaţi încât 
orice teamă le pieri pe loc şi lor. Fără ezitare se 
prosternară în faţa împăratului şi începură pe loc 
ceremonia de iniţiere. T'ang îşi reveni curând şi îi 
organiză cu repeziciune, iar pe străzile inundate cu 
oameni ale Beijingului se răspândi o nouă veste: 
împăratul îşi înfrunta cu mult curaj soarta potrivnică.

Totuşi, ca şi cum tot nu era de-ajuns, o nouă 
întâmplare nedorită se adăugă la şirul celor de dinaintea 
ei. Preoţii tocmai oficiau lupta soarelui cu întunericul, 
punctul culminant al zilei, când Yuen dădu buzna în sala 
tronului.

- Cum de îndrăzneşti să tulburi ceremonia de iniţiere 
? întrebase primul dregător.

- Excelenţa Voastră, garda imperială tocmai a prins 
pe cineva care pretinde că ştie ce s-a întâmplat azi-
dimineaţă, răspunse răvăşit dascălul.

- Tăiaţi-i capul, făcuse semn primul dregător, scârbit 
de lipsa de cuviinţă a dascălului, şi aduceţi-l încoace pe 
cel de care vorbea.

(Desigur, capul dascălului luă şi el drumul Fluviului 
Galben, o dată cu cocorii care plecau să înfrunte iarna în 
altă parte.)

Slujitorii părăsiră sala tronului şi doi soldaţi 
introduseră înăuntru pe cineva. Orbit pe jumătate de 
lumina portocalie de mai devreme, T'ang nu-l văzu la 
început pe cel care intră.

- Lăsaţi-mă singur, făcu el semnul binecunoscut către 
soldaţii din garda imperială. Aceştia se grăbiră să 
părăsească sala tronului. Înăuntru rămase doar primul 
dregător, cel care avea să dea viaţă gândurilor 
împăratului. T'ang nu trebuia să îşi mânjească aura sa 
divină vorbind cu toţi muritorii de rând, ar fi fost o 
încălcare prea grosolană a etichetei. 

Cei doi stătură aşa, în tăcere, o bună bucată de vreme. 
Când în cele din urmă ochii lui T'ang reuşiră să 
desluşească în penumbră înfăţişarea străinului, un oftat 
de surpriză scăzu de pe buzele sale uscate.

- Cine eşti ? şopti primul dregător, uitând să îl mai 
privească pe împărat. Cuvintele fură amplificate de 
colţurile rotunjite ale sălii. Pentru o clipă, fiinţei i se păru 
că tronul tremură sub greutatea cuvintelor acestora, dar 
era numai o iluzie. Jadul tronului nici măcar nu se 
clintise.

Celălalt răspunse:
- Numele meu n-are nici-o valoare.
T'ang înţelese de ce dascălul său îndrăznise să-i 

tulbure ceremonia. Fiinţa din faţa lui era dintr-o altă 
împărăţie nu se îndoia de asta. Poate că venea chiar din 
ceruri, cine putea să ştie ...De fapt, fiinţa aceasta era 
probabil de rang divin, trimis din depărtări pentru a îl 
vedea pe el. Se înfioră în sine, dar în afară nu răzbătu 
nici-o reflectare a ceea ce simţea împăratul. Un semn 
ceresc? Cine putea şti...

Străinul (sau străina) era odată şi jumătate mai înalt 
ca cel mai înalt dintre curtenii săi. Nu purta nici-un fel de 
îmbrăcăminte, iar trupul emana o stranie aureolă 
verzuie, care îl învăluia în întregime. Nu avea mâini, ci 
doar picioare, iar capul îi era parcă prea mare pentru 
trupul său zvelt. Ochii lui îl priveau blând, cu înţelegere, 
însă fixitatea privirii străinului îl tulbura şi-l făcea să se 
simtă intimidat.

Dar cele mai stranii din înfăţişarea străinului erau 
aripile. Îi creşteau direct din spate şi tremurau uşor, 

Părinţilor mei, fără nici o aluzie.

T'ang se născu în a 26-a zi a anului Dragonului, chiar 
în inima Oraşului Interzis. Dregătorii şi mulţimea 
servitorilor din palat altădată divizaţi de nenumăratele 
intrigi şi comploturi căzură de data aceasta de acord; fără 
nici o îndoială, micuţul T'ang se născuse într-o zi cu 
ghinion. În fruntea acestei opinii se afla însuşi temutul 
astrolog imperial, Ching Li, care prezisese cu trei luni în 
urmă că a 26-a zi avea să fie cea mai nefastă zi a anului. 
Bineînţeles că Ching nu avea de gând să-şi retracteze 
afirmaţia doar pentru că în ziua respectivă se născuse un 
Fiu al Cerului. Era însă tot de la sine înţeles că Ching nici 
nu şi-a reafirmat credinţa că T'ang se născuse într-o zi cu 
ghinion. O astfel de afirmaţie l-ar fi costat negreşit capul, 
iar Ching  ţinea prea mult la podoaba sa capilară pentru 
a-şi imagina măcar că ar putea renunţa la ea.

Aşadar, T'ang fu sortit încă de la venirea sa pe lume 
bârfelor mai mult  sau mai puţin răuvoitoare. Fără să-şi 
dea seama, crescu neîncetat într-o atmosferă delicat-
ostilă, poleită cu luxul orbitor ce însoţea orice faţetă a 
Oraşului Interzis. Cu timpul, ostilitatea curtenilor scăzu 
puţin, dar nu îndeajuns pentru a se putea vorbi de o 
atmosferă destinsă. Ignorat cu graţie, micuţul T'ang 
învăţă să nu-i pese de râsetele înfundate ale celorlalţi şi 
nici de chicotelile răutăcioase ale slujnicelor.

Dar timpul trecu, aşa cum toate trec şi T'ang crescu. 
La 5 ani, T'ang deveni unul dintre cei mai frumoşi copii 
din Imperiu. Doica, singura care îl iubise, fu nevoită să-l 
părăsească. T'ang plânse două zile în şir, dar după o 
săptămână o uitase deja. Avea acum alte griji. Tatăl său 
ordonase ca bătrânul său dascăl, care-l învăţase până 
atunci arta pictogramelor, să fie decapitat pentru că 
rostise blasfemii. Un slujitor îi şoptise împăratului într-o 
audienţă secretă că dascălul mormăise ceva de genul 
"Puştiul acesta îl întrece în desăvârşire pe tatăl său...". În 
ziua următoare rostirii acestor cuvinte, capul pleşuv al 
dascălului plecă într-o cutie tapisată cu mătase spre 
Fluviul Galben. Astfel părăsi lumea aceasta cel mai 
bătrân slujitor al palatului...

Locul lui fu luat la scurtă vreme de către Yuen, un alt 
dascăl, de data asta cu mult mai tânăr. Yuen venea din 
Tien Ghuan, regiune de graniţa cu Imperiul Mongolilor.. 
Era scund, cu ochii tăiaţi parcă prea oblic pentru gustul 
împăratului. Sub oblăduirea lui, T'ang învăţă cu 
repeziciune pictogramele şi semnificaţiile lor. Urmară 
astrologia, ştiinţa numerelor şi mai ales atât de necesara 
artă a ceaiului. Cu timpul, T'ang deveni cel mai înzestrat 
copil dintre toţi cei asemeni lui. Cel puţin aşa susţinea 
dascălul său şi nimeni nu poate şti câtă minciună 
interesată şi cât adevăr stăteau în această afirmaţie. Yuen 
era fără nici un dubiu un omuleţ şiret, care ţinea la capul 
lui mai mult ca la orice altceva. Totodata era şi unul 
dintre cei mai înţelepţi oameni din împărăţie, aşa că n-
aveai cum să-ţi dai seama dacă era în întregime sincer cu 
privire la T'ang.

Dar timpul se scurse în continuare. T'ang ajunsese la 
vârsta de 16 ani, când tatăl său muri. Dregătorii, care 
abia aşteptau un prilej, puseră asta pe seama zodiei 
nenorocoase a tânărului Fiu al Cerului. Era într-adevăr o 
mare pierdere şi mai ales un mare ghinion pentru acesta, 
căci mongolii tocmai năvăliseră prin nord. După ce 
Ginghis Han ajunsese să cucerească chiar Beijingul, 
imperiul mongol aproape că se destrămase. Iar acum, 
iată că un obscur strănepot al temutului Ginghis Han se 
reîntorsese pentru a recuceri cel mai fericit şi mai bogat 
imperiu din câte erau cunoscute...Vremuri grele soseau... 
Bătrânul împărat nici măcar nu apucase să declare război 
barbarilor, într-atât de subit murise. Fiind singurul 
descendent pe linie bărbătească, T'ang îi succedă în mod 
firesc la tron acestuia. Tânărul împărat primi în mâinile 
sale o coroană pe care nimeni altcineva nu i-ar fi luat 
locul, nici măcar pentru tot aurul din împărăţie. Visteria 
îi era aproape goală, iar în regiunea Guizhou izbucnise 
cu câteva zile în urmă una din nenumăratele răscoale ale 
săracilor, care devastau periodic provinciile. Ca şi cum n-
ar fi fost de-ajuns, recolta de orez fusese atât de slabă, 
încât supuşii săi începură deja să moară de foame cu 
miile.

T'ang ştia că se născuse într-o zi cu ghinion, dar nu 
bănuia că cineva de pe pământurile sale  ar putea fi chiar 
aşa de năpăstuit. Necazurile se ţineau lanţ: mongolii 
înaintau vijelios prin nord, iar o gură prea largă cleveti 
prea mult şi în afara Oraşului Interzis se răspândi ca 
focul vestea  că tânărul împărat se născuse într-o zi fără 
noroc. T'ang trăise până atunci într-o sublimă ignoranţa 
faţă de primejdiile reale ce ameninţau stabilitatea 
enormei împărăţii. Acum, când se trezi cu atâtea 
nenorociri pe cap, fu copleşit de ele. Două nopţi la rând 
rătăci pe coridoarele reci şi nesfârşite ale Oraşului 
Interzis, frământându-şi creierii pentru a găsi o soluţie 
măcar.  Nu găsi niciuna. Mai mult, toţi ceilalţi începură 
să-l ocolească. În schimb, cele două zile şi două nopţi de 

neîncetat, însoţind parcă ritmul bătăilor inimii.
- Îmi cer scuze că vă tulbur cereasca iniţiere, spuse 

străinul, dar sânt pe moarte şi nu pot aştepta.
Abia atunci băgă de seamă T'ang că la picioarele 

celuilalt se formase o baltă verzuie, în care picurau 
mereu noi stropi din pieptul fiinţei eterice. Împăratul 
gemu şi vru să apuce cordonul de lângă tron ca să cheme 
pe cineva, însă fiinţa vorbi din nou.

- Nu vă faceţi griji, acum nu mă mai puteţi ajuta. E 
prea târziu.

- Îmi pare rău, murmurase primul dregător, după ce 
primise o infimă încuviinţare din partea lui T'ang. Dar 
pentru ce ai venit la mine ?

- Pentru iertare, maiestate. Vehiculul cu care 
călătoream a scăpat de sub control şi a căzut la marginea 
oraşului, dând naştere acelui zgomot şi acelor lumini.

- Vrei să spui că zburai ?
- Da, încuviinţă fiinţa. Veneam chiar la maiestatea 

voastră.
- Oh...
În capul lui T'ang se îngrămadeau prea multe 

întrebări...
- De unde veneai ?
- Permiteţi-mi să păstrez secretul. Totuşi, maiestate, 

pentru a vă dobîndi iertarea şi pentru a-mi îndeplini 
misiunea vreau să vă împărtăşesc o taină. O taină care vă 
va face cel mai puternic om de pe cuprinsul tuturor 
teritoriilor cunoscute şi necunoscute...

- Ah... rosti T'ang. Fiinţa gemu şi ceea ce părea a fi o 
lacrimă se scurse încet din orbita ei stângă, lăsându-i o 
dâră mov pe obraz.

- Te doare, suspină T'ang. Chiar nu vrei un doctor ?
Dregătorul tresări violent. Aşa ceva nu se mai 

pomenise - cum era posibil ca împăratul însuşi să 
adreseze zeieştile sale cuvinte cuiva dinafara curţii?

Dar lui T'ang nu îi mai păsa deloc de etichetă. Era 
acum convins că fiinţa era de origine cerească, poate 
chiar egală cu el în rang. Însă dacă ii era superioară ? 
T'ang nu avu curaj să meargă mai departe cu 
presupunerile...

- Nu, spuse celălalt şi-şi lăsă capul pe unul din umeri, 
într-o poziţie absolut nefirească pentru un om. Pot să mă 
aşez?

- Cum de te-ai gândit măcar că ai putea să te aşezi în 
prezenţa Împăratului? întrebă indignat marele dregător. 
Dacă împăratul nu i-ar fi făcut semn să tacă, poate chiar 
în acel moment ar fi terminat cu această stranie poveste.

Fiinţa ridică nepăsător din umeri, îşi ridică uşor 
aripile şi se aşeză pe podea. O clipă, T'ang însuşi vru să 
cheme gărzile pentru a-l lua de acolo pe acest străin care 
ignora regulile bunei cuviinţe şi se comporta ca un 
barbar, dar îşi dădu seama că nu avea rost: celălalt era 
probabil destul de aproape în ierarhia cerească pentru a 
îşi permite să ignore eticheta de la curte.  Picioarele îi 
erau mai lungi decât ar fi crezut cineva privindu-l aşa. 
Din trupul ei emana o pace deplină.

- Şi acum taina, maiestate... spuse ea.
Câteva ceasuri mai încolo, la vremea amurgului, 

trupul fiinţei moarte fu incinerat în grădinile Oraşului 
Interzis, iar cenuşa fu aruncată în cele patru vânturi. 
T'ang se ocupă personal ca înmormântarea să fie cât mai 
desăvârşită cu putinţă. Marele preot rosti toate 
rugăciunile cunoscute pentru curăţirea unui suflet. După 
ce totul fu săvârşit, împăratul încuie sala tronului şi 
părăsi palatul printr-un coridor secret, numai de el ştiut. 
Nu luă nimic cu el, nici măcar de mâncare, deşi îl aştepta 
o călătorie lungă şi grea.

T'ang dispăru fără urmă, dar mai grav era faptul că 
nu avea urmaşi de spiţă divină. Primul dregător preluă 
temporar conducerea Împărăţiei. Câteva luni mai târziu, 
armatele cerului şi hoardele de barbari ale mogulilor se 
întâlniră pe Marea Câmpie de Loess. A fost o bătălie 
lungă şi grea, cu multe acte de eroism de ambele părţi, 
dar în cele din urmă mintea limpede şi curajul nebunesc 
al tânărului nepot al lui Genghis-Han precumpăniră. 
Armata cerului fu spulberată, iar cei care s-au predat - 
omorâţi până la ultimul. Împărăţia, rămasă fără 
conducător, se destrămă. Primul gest al hanului, odată 
intrat în capitală, fu să ordone dărâmarea din temelii a 
oraşului interzis. Clevetitorii spuneau că vrea să îi înveţe 
pe chinezi să trăiască in corturi... Marele Zid rămase însă 
la locul său, era o excelentă formă de apărare... 

Legenda mai spune că la scurt timp după aceea unul 
din foştii săi dregători se călugări şi plecă la un templu 
din Tibet. Acolo, într-o după-amiază, tocmai trecea pe 
lângă o chilie, când auzi o voce cunoscută. Vocea lui 
repeta mereu acelaşi cuvânt: "Neti"(*).

Plin de curiozitate pe care nu şi-o putu înfrână, 
aruncă o privire prin intrarea chiliei. Împăratul T'ang, 
aşezat în lotus, părea o siluetă de piatră. Doar buzele i se 
mişcau fără încetare, măcinând acel cuvânt.  

(*) "Neti,neti ! " - "Nu aşa, nici aşa ! ", cuvinte atribuite lui 
Buddha, care nega prin ele două propoziţii contrarii. Simbol al 
divinităţii care transcende înţelegerea omenească, dar şi a limitării 
omului la domeniul material.
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fiinţei, a percepţiei dintâi, proaspete a universului – 
„Ascultându-l pe Zorba, simţeam reînnoindu-se 
virginitatea lumii. Toate lucrurile cotidiene şi decolorate 
recăpătau strălucirea pe care-o avuseseră în prima zi, 
când ieşiseră din mâna lui Dumnezeu. Apa, femeia, 
steaua, pâinea reveneau la tainicul izvor primitiv, şi 
vârtejul divin se declanşa din nou în văzduh.” 

Inocenţa aceasta îl face pe Zorba să-şi construiască un 
univers propriu, oarecum nealterat de timpul obiectiv, 
istoric.

Ilustrativ în acest sens e ultima telegramă transmisă 
naratorului într-o perioadă ce, din punct de vedere al 
timpului exterior, istoric, era una a foametei şi a 
tulburărilor sociale – „Găsit piatră verde grozavă, vino 
degrabă. Zorba.” Indignarea iniţială a naratorului se 
transformă în înţelegere superioară şi în final în înăbuşire 
a impulsului – „Am ascultat glasul moderat, rece, 
omenesc, al logicii. Am pus deci mâna pe toc şi i-am scris 
lui Zorba pentru a-i da explicaţii.” Răspunsul lui Zorba  
vine prompt pecetluind prin eticheta oarecum peiorativă 
„şoarece de bibliotecă” întregul eşafodaj raţional, al 
bunului simţ. Într-un fel, Zorba eludează acest bun-simţ 
perceput ca îngrădire morală.

Pe de altă parte, faptul citat sugerează perceperea 
lumii drept continuu miracol. În acest punct, Zorba se 
aseamănă cu Moromete – diferenţa între ei vizând însă 
posibilitatea primului de a se sustrage vicleniei istoriei 
care pe eroul lui Marin Preda îl înfrânge.

Revenind la diferenţa dintre cele două personaje ale 
romanului lui Kazantzakis, se poate remarca faptul că 
aparenta divergenţă în concepţii sau mod de a fi tinde 
spre o convergenţă. Naratorul şi Zorba nu sunt personaje 
dispuse antitetic (antagonismul nu este decât unul de 
suprafaţă), ci se completează oarecum reciproc, deşi, se 
pare, cel care beneficiază mai mult este „şoarecele de 
bibliotecă”. Oricum , o dispunere maniheistă a 
caracterelor ar fi dat o notă artificială (poate tezistă) 

romanului. Însă nu este cazul – construcţia păstrează 
echilibrul autenticităţii, al verosimilului. 

Un alt punct fragil pe care însă Kazantzakis reuşeşte 
să-l „rezolve” constă în elaborarea unui personaj sumă – 
Zorba pare să fie receptacolul  unei totalităţi a experienţei 
umane pe care o retrăieşte prin cuvânt, povestindu-se. 
Cuvântul este însă doar unul dintre mijloacele prin care 
Zorba comunică şi se comunică. Dansul şi cântecul devin 
limbaje alternative, poate mult mai potrivite unei fiinţe 
atât de legate de fondul ancestral al vitalităţii primare – 
„Îi descriam, dansând, necazurile pe care le-am avut, 
drumurile pe care le-am făcut, de câte ori m-am însurat, 
meseriile pe care le-am învăţat (...) Vorbeam cu 
picioarele, cu mâinile, şi cu părul, şi cu hainele. Şi 
briceagul care-mi atârna la cingătoare, şi el vorbea.” Şi 
totuşi Zorba nu e un instinctual în sensul abolirii 
dimensiunii spirituale. Felul său gnomic de a formula 
adevărurile reflectă o gândire autonomă, personalizată. 
Zorba nu reproduce concepte, nu este un imitator al 
filosofiei populare, colective, ci judecă totul din 
perspectivă proprie. Reprezintă, până la un punct, natura 
în starea ei nealterată de cultură – „Omul ăsta  n-a fost la 
şcoală şi creierul lui nu s-a deformat. A fost supus la toate 
încercările, i s-a deschis mintea, i s-a lărgit inima, fără a-şi 
pierde cutezanţa primitivă. Toate problemele complicate, 
de nesoluţionat pentru noi, el le rezolvă printr-o lovitură 
de sabie, ca Alexandru cel Mare, compatriotul său. E 
foarte greu ca el să alunece, pentru că se sprijină în 
întregime, din cap până în picioare, de pământ. Sălbaticii 
din Africa adoră şarpele pentru că stă cu tot corpul lipit 
de pământ şi află în felul acesta toate tainele lumii. Le 
află cu burta, cu coada, cu capul. O atinge, se amestecă, 
se contopeşte cu mama. La fel şi Zorba. Noi, oamenii 
instruiţi, nu suntem decât nişte păsări smintite ale 
văzduhului.” 

Astfel, Zorba rămâne un personaj unic în literatură, a 
cărui complexitate nu permite asimilarea în nici o 
categorie prestabilită. Zorba este Zorba, egal cu sine şi 
fascinant prin întreaga sa lume „zorbească”.

Romanul lui Nikos Kazantzakis şi-a stabilit un loc 
definitiv în spaţiul capodoperelor prin reuşita 
personajului său. Deşi opera în sine nu este una 
unilateral construită, totuşi ceea ce păstrează cel mai 
pregnant retina cititorului este imaginea lui Alexis Zorba 
devenită punct nodal al coordonatelor de sens.

Fascinaţia acestui „erou popular”, seducţia exercitată 
nu doar asupra personajului -  narator, ci şi-n afara 
universului ficţional, se datorează, în primul rând, 
construcţiei în liniile vitalităţii, în liniile unei exuberanţe 
existenţiale molipsitoare. Zorba este un personaj 
dionisiac prin excelenţă, înfruntând şi abolind pe cât este 
posibil limitele de ordin social, religios sau uman. Lupta 
împotriva îngrădirilor de orice fel, eludarea graniţelor nu 
ţin la acest personaj de o viclenie instinctuală a fiinţei, ci 
mai ales de un anumit cod personal, stabilit în mod lucid, 
de o anumită alegere conştientă a sensului lui a fi. Astfel, 
pentru Zorba a fi este echivalent cu o plenitudine a trăirii, 
ce presupune asumarea unei libertăţi totale. Aceasta 
reprezintă, de fapt, un „autocontrol”, o încercare de 
subordonare a destinului conştiinţei – „Dar cred în Zorba 
pentru că e singurul pe care-l am sub stăpânirea mea, 
singurul pe care-l cunosc; toţi ceilalţi, nişte năluci. Cu 
ochii lui văd, cu urechile lui aud, cu maţele lui mistui. 
Toţi ceilalţi, îţi spun, nişte năluci. Când o să mor eu, totul 
o să moară. Întreaga lume zorbească se va nărui !” 
Încrederea în sine devine practic eşafodajul pe care se 
construieşte întreaga personalitate a lui Zorba, însă 
această absolutizare nu derivă în orgoliu, ferind astfel 
eroul de eşec. Reducerea universului la eul devenit 
central nu reprezintă neapărat dovada egoismului feroce 
(de care iniţial naratorul încearcă să-l acuze), ci mai 
degrabă intuiţia subiectivităţii percepţiei, a faptului că „ 
lumea este reprezentarea mea”. Zorba are conştiinţa 
acută a acestui fapt, urmărind să şi-l însuşească profitabil. 
De altfel, personajul caută să redimensioneze orice 
situaţie, orice întâmplare, lumea întreagă în beneficiul 
său. El este un „profitor” şi un pragmatic în măsura-n 
care viaţa e trăită la cotele maxime ale intensităţii, e 
„stoarsă” de tot ceea ce poate oferi. În spiritul acestei 
filosofii, păcatul e definit prin sustragerea de la plăcerile 
vieţii, prin pasivitate, prin inerţie căci timpul este 
neiertător –„Simţeam că tot ce nu putea sau nu îndrăznea 
să-mi spună prin cuvinte, exprima cu santuri-ul. Că mi-
am ratat viaţa, că văduva şi cu mine suntem două insecte 
care nu trăiesc decât o secundă sub soare, apoi crapă 
pentru totdeauna” notează la un moment dat naratorul.

Din acest punct de vedere naratorul este mereu 
admonestat de intempestivul Zorba; retragerea în 
cochilia protectoare a raţiunii înţeleasă ca precauţie în 
faţa gestului devenind punct de separaţie între cei doi. În 
fapt, această diferenţiere a perspectivei ţine de modul în 
care se desfăşoară căutarea esenţei existenţiale. Dacă 
Zorba extrage seva răspunsurilor din realitatea imediată, 
trăită, personajul - narator alege o cale mediată – cea a 
cărţilor. „Şoarecele de bibliotecă” percepe astfel filtrat 
pulsul vieţii, receptându-l, într-un fel, la puterea a doua, 
diluat. Deşi nu există o repudiere explicită a modului 
prin care naratorul înţelege sensul lui a trăi, se percepe 
totuşi apologia „ideologiei” lui Zorba. În fapt, cele două 
căi pornesc de la aceeaşi întrebare – De ce ? – reflectată 
însă nuanţat în mentalitatea fiecăruia dintre personaje. 
Prima lor întâlnire stabileşte clar această diferenţiere. La 
de ce-urile insistente ale naratorului, Zorba replică 
„dispreţuitor” -   „Oare nu se poate face nimic fără „de 
ce” ?” pentru ca să încheie discuţia în mod apoteotic, în 
limbaj propriu – „Oh! pui şi tu nişte întrebări ! Aşa mi-a 
venit mie. Ştii povestea cu morăriţa ? Ce curul morăriţei 
ştie carte ? Curul morăriţei, asta-i raţiunea omenească.” 
Astfel, Zorba intuieşte corect natura acelor sâcâitoare 
întrebări – şi anume percepţia raţională, apolinică a lumii 
puse sub lupa unei analize de sorginte intelectuală. 
Dimpotrivă, de ce – ul lui Zorba priveşte o anumită 
curiozitate oarecum naivă, un nesaţ al cunoaşterii ca 
rezultat al dorinţei de luare-n posesie a lumii –-„ Ce taină 
e asta ? întreabă el. Ce e o muiere, şi de ce ne suceşte 
astfel capul ? Ce-o mai fi şi asta, zi-mi un pic ?[…]Ce-o 
mai fi şi apa asta roşie, jupâne? Ia zi !!!Unui butuc îi cresc 
ramuri, încep să-i atârne un soi de ciucuri acri, şi timpul 
trece , soarele îi coace, devin dulci ca mierea şi atunci le 
zicem struguri...”

Această sondare a lucrurilor ţine de etapa originară a 
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Alexis Zorba - fascinaţia 
unui personaj

Monica BO?OIU

… Anul 1952. Cei aproape 120 de elevi ai ultimei clase a Liceului de Băie?i din Bacău s-au prezentat la examenul de bacalaureat. 
Apoi, după terminare ?i-au strâns mâinile ?i s-au despăr?it. Au fost împreună, zi de zi, în afara vacan?elor, 6 ani, 7 ani sau 8 ani, în 
func?ie de reformele învă?ământului din acea perioadă, unii terminând liceul cu opt clase, al?ii cu mai pu?in una sau chiar două. 
Oare ace?ti colegi se vor mai vedea vreodată? To?i speră să se întâlnească peste … 50 de ani când î?i vor depăna amintiri privind 
cele ce-au realizat în via?ă.

…Anul 2012. Au trecut de la absolvirea liceului 60 de ani, nu 50, când ne-am revăzut numai câ?iva colegi. Dar 60 de ani e ceva 
deosebit, e o via?ă de om. ? i iată, că din ini?iativa câtorva colegi băcăuani s-a organizat o festivitate a sărbătoririi „promo?iei 1952”, 
adică aniversarea a ?ase decenii de când am zis la revedere liceului care acum se nume?te „Colegiul Na?ional Ferdinand I” din 
Bacău. 

? i iată că într-o diminea?ă de iulie am venit în curtea liceului fo?tii tineri de ieri, astăzi bunici, pensionari, fiecare cu un pachet 
de pastile în buzunar, dar to?i veseli ?i entuzia?ti. Majoritatea celor prezen?i sunt din toate col?urile României, iar câ?iva din Israel. 
Fo?tii colegi se apropie unii de al?ii, se privesc, încearcă să se recunoască. ? i … reu?esc. Unii î?i păstrează chiar trăsăturile pe care le-
au avut în tinere?e. A?a l-am recunoscut u?or pe fostul meu coleg de bancă, Aurel Popescu, dar la fel pot spune ?i despre Gheorghe 
Teodora?cu, Mihai Grigora?, Eugen Ivanov, Dorin Săndulache, Gigi Nicolau, Titi Ciobanu … Au venit la liceu peste 30 de colegi, 
unii cu so?iile, s-au încins discu?ii, s-a râs ?i s-a glumit. Spre surpriza noastră a fost prezent ?i ziaristul israelian Jean Steiger care e 
mai mare ca noi, dar colegii lui n-au organizat niciodată o întâlnire de promo?ie. Jean Steiger era cu so?ia în vacan?ă la Breaza, dar a 
venit special la Bacău spre a asista la sărbătorire, iar noi l-am primit ca pe unul de-al nostru. 

Invita?i de profesorul Cosma Ion, unul dintre organizatori, am vizitat liceul, renovat, modernizat. L-am străbătut cu nostalgie de 
la un capăt la altul, am trecut prin culoarele lungi, am privit clopotul care ne anun?a pauzele dintre ore, careul în care ne adunam în 
fiecare început de an ?colar spre a primi „instruc?iuni”, am admirat clasele cu mobilier nou, elegant, ne-am oprit la „tabelul de 
onoare” cu cei mai buni elevi ai liceului de-a lungul  vremii … Ne-am amintit de profesorii no?tri, de Li?ă Grigoriu, director, de 
Adrian Olinic (română), de Pâslaru Gheorghe (matematică), Emanuel Smel?er (geografie), Mircea ? arălungă (fizică) ?i de dirigintele 
Marin Cosmescu, care era ?i scriitor ?i cu care am fost în legătură to?i anii de după absolvirea liceului până când, acum un an, a 
încheiat lista tuturor profesorilor no?tri, părăsindu-ne. 

Pentru câteva momente m-am trezit în anii tinere?ii liceale, mi-am amintit scene de neuitat din obrăzniciile noastre. Odată, la 
ora de limba rusă, profesorul căruia îi spuneam „Popa Stra?nic” s-a uitat pe fereastra clasei noastre de la etaj ?i m-a văzut pe terenul 
de fotbal jucând mingea, în loc să vin la ora de rusă. A comentat în clasă lipsa mea ?i a conchis: „Stra?nic chiuler, domnule”. Mi-am 
mai amintit că la o oră de latină, fără să vreau, am deranjat clasa. Profesorul, un om înalt ?i voinic, s-a enervat, s-a ridicat de la 
catedră ?i a venit glon? în direc?ia mea. S-a oprit, m-a privit, l-a ridicat în picioare pe colegul care stătea în spatele meu ?i i-a tras 
două palme … Atunci mi-am zis în gând, cât de adevărat e proverbul „unde dai ?i unde crapă”. Probabil ?i ceilal?i colegi ai mei se 
gândeau atunci la momente din via?a liceală, pe care le combinau cu clipele frumoase, nu ?ăgalnice, cele de succes la învă?ătură.

După vizitarea colegiului am plecat în parcul „Cancicov”, unde la restaurant s-a pregătit o masă festivă. S-au mai adunat câ?iva 
colegi care au venit direct la local. Starea de bună dispozi?ie a continuat, s-au făcut numeroase fotografii. Dar se punea întrebarea: 
cum s-a prezentat în activitatea practică seria noastră de absolven?i ai liceului? Răspunsul l-a dat colegul Săndulache Dorin, unul 
dintre organizatori, care a vorbit celor prezen?i despre cei aproape 120 de absolven?i, din care, după 60 de ani, au rămas în via?ă 
cam 60 la sută. S-au stins încă de tineri unii din cei mai valoro?i elevi, între care Dr. Turcanu Emil. Dar făclia seriei a fost ?inută sus 
de nenumăra?i titra?i, ingineri, profesori, medici. Astfel, Prof. dr. Mote? Dumitru a devenit „universitarul cu mâini de aur”, 
fondatorul ?colii române?ti de kinetoterapie, un neurolog de prestigiu, autor al nenumărate căr?i ?tiin?ifice. S-a mai vorbit despre 
Mihai Grigora?, care a condus sportul băcăuan mai bine de două decenii, Saveliuc Virgil, inginer ?ef la o fabrică din Săvine?ti, Sion 
Clement, voleibalist de performan?ă, director general la „Instala?ii S.A Bacău”.M-am bucurat că a fost pomenit ?i numele meu, ca 
„literatul seriei”, apreciat de colegi. 

… 60 de ani. O întâlnire frumoasă. Unii au propus să ne vedem din nou peste 5 ani. Dar asta … nu mai depinde de noi … 
Am stat la Bacău la hotelul „Dumbrava” unde timp de patru seri ne-am văzut în grădina de vară a hotelului câ?iva prieteni ?i 

colegi, spre a depăna amintiri, a împleti momentele actuale cu cele de altă dată. Au fost să ne viziteze fostul director al teatrului din 
Bacău, Calistrat Costin, actualul pre?edinte al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor, romancierul băcăuan Doru Ciucescu, ziaristul 
? tefan Olteanu, de la ziarul electronic „Observator de Bacău”. Dar în fiecare seară, afară pe terasă, între flori ?i verdea?ă so?ia mea 
Dr. Rica ?i cu mine ne-am întâlnit cu familia Dr. Mote? ?i so?ia acestuia, cu ziaristul Jean Steiger ?i so?ia lui, Fina, tot ziaristă, cu 
„tăranul” israelian Marius Gropper ?i so?ia lui Etty, originară din Maroc, dar căreia îi place mult România, cu fostul meu coleg, 
inginerul Constantin Titi Ciobanu ?i ginerele lui, Petru Cimpoe?u, scriitor, unul din cei mai buni romancieri ai genera?iei tinere. 
Într-o seară a venit la noi de la Ia?i scriitorul Valeriu Stancu, directorul revistei Cronica, cu so?ia lui Mariana ?i a adus numeroase 
căr?i ?i reviste pe care le-a dat celor prezen?i. 

Da, a fost frumos,  am revăzut Bacăul care nu mai seamănă cu cel din copilăria ?i tinere?ea noastră, e un ora? modern, curat, 
care s-a înăl?at mândru către soare. La revedere Bacău, la revedere România! 

Amintiri. Întâlnire după … 60 de ani 
G. MOSARI

jurnal cu scriitori
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Academia PăstorelFebra examenelor
Viaţă  parodie

unui parodist
I-e traiul actual o parodie
Acestui scriitor c-un stil anume,
Ce-i pus în permanenţă doar pe 
glume,
Oriunde-ar fi pe-ntinsa noastră glie.

Citeşte cărţile ce-i sunt postume,
Se-amuză la oricare poezie…
Cum de-a putut să scrie-o fantezie,
Şi  acceptată-atunci de-o-ntreagă 
lume.

În existenţa lui anterioară
A fost apreciat, aşa se pare,
Fiindcă-i pomenit prin anuare.

Acum trăind din plin a doua oară
Cu gândul e spre alte vieţi frumoase,
Ştiind că are-n faţă încă şase.

Cornul  abundenţei
Veţi şti toţi cei consumatori de 
umbră,
De timp, de aer, apă şi lumină
Că viaţa este cu de toate plină,
Deci nu pozaţi o mutră acră, sumbră.

De la abuz oricine să se-abţină
Chiar de-o să stea puţin şi în 
penumbră,
Doar nu-i o stare din acea lugubră,
Azi poţi vedea o pâine în vitrină.

Mâncare se găseşte-n magazine,
Expusă-n galantare la vedere,
Dar cumpără doar unii cu putere

De cumpărare, ce-s la cârmuire,
Căci bine e ştiut de orişicine:
Paralele-aduc astăzi fericire.

Vasile LARCO

Naş şi fin
Am botezat şi am acum un fin.
E un băiat deştept,frumos şi fin.
În vizite la dânsul dacă vin,
I-aduc licoarea preferată: vin!

Cursa atelajelor
Se-ntrec, pe-un drum de ţară,două 
care.
Să piardă cursa nu-i dispus nici unu'.
Secretul e că-nvinge-acela-n care
Pilotul este de formula unu.

Dorinţa ei
Să nu ai teamă, tu, că n-am să-ţi cer
Nici stelele, nici luna de pe cer,
Nici soarele ca să mi-l dai, ci mai
Degrabă nopţi de-amor în luna mai.

Mihai STANCU

Unui scriitor care a dat multe 
exlicaţii  la lansare
Dând atâtea explicaţii
Vizibil te-ai extenuat
La fel au suferit confraţii   
Căci vrând-nevrând te-au ascultat.

Unui fumător care vrea să se lase de 
fumat
Unde-s copii, m-abţin de la fumat
Că le fac rău, doar am şi eu fetiţă!
În acest caz poţi fi uşor salvat:
Înscrie-te la grădiniţă!

Georgeta Paula DIMITRIU

,,E-uri''
Un ,,cal'', c-un ,,e'', devine-o ,,cale'',
Un ,,val'', devine, iată,-o ,,vale'';
Schimbările sunt elocvente.
Regret că sunt şi-n alimente!

Bărbatul
Eu cred că-n lumea asta vastă,
Bărbatul e ades hulit
Şi nu-i de-ajuns de pedepsit
Că, la-nceput, a dat o coastă.

Logică 
,,De ai carte, tu ai parte''
Îmi spunea ieri un coleg;
Dar, cum părţile-s luate,
Care parte s-o aleg?

Banii noştri
Cheltuim cu cumpătare
Banii, ce se duc ca stropii:
Pentru taxe şi mâncare
Şi-apoi pentru ortul popii. 

Cătălina ORŞIVSCHI

Păcat c-a lor sămânţă n-o stârpeşte!
Sorin COTLARCIUC

Poetul şi cotnarul
(pantum)

Sorbind Cotnar din cupa de cristal,
În pix plasam expert un şir de rime
Să pot cânta sublimul autumnal
Ce-accelerează sângele prin vine.

În pix plasam expert un şir de rime
Vrând s-amăgesc iar versul, al meu 
frate
Ce-accelerează sângele prin vine
Când inspiraţia în poartă-mi bate.

Vrând s-amăgesc iar versul, al meu 
frate
Sofisticat – niţel înstrăinat -
Când inspiraţia în poartă-mi bate.
Simt c-un „anume ceas” s-a-
ndepărtat.

Sofisticat – niţel înstrăinat -
Turnând Cotnarul pur în cel pahar
Simt c-un „anume ceas” s-a-
ndepărtat.
Având credinţa că sunt tânăr iar.

Turnând Cotnarul pur în cel pahar
Pornesc într-un voiaj rapid prin timp
Având credinţa că sunt tânăr iar
Şi urc, plin de mândrie, spre Olimp.

Pornesc într-un voiaj rapid prin timp
Zburând departe de-un prezent 
banal
Şi urc, plin de mândrie, spre Olimp
Sorbind Cotnar din cupa de cristal.

Eugen DEUTSCH 

Unui epigramist infatuat
Crede că-i un clasic consacrat-
Fapt ce nu mă miră nici de fel-
Chiar şi-n Parnas locul şi-a fixat :
Între Cincinat şi Păstorel.

Bărbaţi şi bărbaţi
Este demonstrat în viaţă
Şi nu vreau să dau poveţe :
Unii fac nevestei faţă
Alţii fac doar feţe...feţe ! 

Unui  preşedinte  de partid
Pe rând, toţi membrii au plecat
Lăsând partidul tău la greu.
Turbat clamezi azi,ofuscat:
''Cum n-am partid?! Partidu-s eu!

Perspective  sumbre  acasă
Rătăcind prin lume, tinerii, azi vor
Mult dorit norocul,ca să şi-l găsească,
Fiindcă i-a trişat,mereu, chiar ţara 
lor:
''Plaiul mioritic'', ''glia strămoşească''.

Mihai HAIVAS

Rugăminte
Când şi-a găsit nevasta-n pat
Cu alt bărbat,
Cu ochii-n lacrimi
Şi zâmbet giocondic
Ea l-a rugat:
„Te rog să-l ierţi
Şi să nu-l baţi
cum ai făcut
Cu toţi ceilalţi,
Te rog, în el să nu mai dai,
Că-i singurul prieten nedebil
Pe care îl mai ai
Integru şi viril...”

Constatare 1
Mi-eşti floare roşie de jar
Cu un parfum ce mă devoră.
Privindu-mă-n oglindă... par,
C-ai fi o floare carnivoră.

Constatare 2
Te-am ridicat în slăvi, tenace
Deasupra stelelor din cer
Acum s-ajung la tine, sper
Când navă cosmică mi-oi face

Constatare 3
Par cuplu de porumbei
Cu puterea Domnului...
Doaga ce-i lipseşte ei
Am văzut-o pusă lui...

Ioan GLIGOR STOPIŢA

Am armata-n sânge
Mă simt acasă ca-n armată:
Când soaţa-mi spune mai mereu
„Culcat”, mă conformez pe dată...
Doar cu sculatul e mai greu.

Miracolul european
Sperând la ierburi mult mai bune,
Din sat juninca noastră pleacă
Şi-n scurt răstimp, să vezi minune:
Ajunge vacă!

La cules în europa
Din sate pleacă mulţi, dar fapt e
Că-s preferaţi mai mult băieţi
La poame foarte bine coapte,
Iar fete... doar la castraveţi.

Grija pentru animale
La sate-aşa a fost mereu
Şi chiar de nu le prea convine,
Ţăranii toţi muncesc din greu,
Dar... animalele-o duc bine.

Gheorghe BĂLĂCEANU

ZODIAC  INCENDIAR

Berbec
Este veşnic iritat,
Subiectiv şi ocupat,
Cu cuţitul e la os
Şi mai toate-i ies pe dos. 
                                           
Taur
Muncitor perseverent,
Se-ngrijeşte, e atent,
Prin soluţii ce-s discrete,
De femelele cochete.

Gemeni
Se tot mişcă natural
Cu un scop: ceva de-a face,
Gura lor nu le mai tace,
Însă obosesc la mal.

Rac
Un frustrat introvertit,
Cam timid, nerăzvrătit,
Are-o  hibă, cum ştim noi:
Merge-ntruna înapoi.

Leu
Prea dotat, dar încrezut,
Optimism nemaivăzut,
Bun sfătuitor, teatral,
Verva-l duce sus pe val.

Fecioară
E fata mare şi sprinţară,
Frumoasă, tânără, cuminte,
De-aceea pe-a credinţei scară
Stimată e de cele sfinte.

Nostalgie
Regret mult vremurile de-altădată,
Azi introspecţia se neglijează,
Nici pe respect nu se mai pune bază
Când omul e-n afacere privată.

Pe mulţi profitul îi interesează,
Exagerat hoţia-i lăudată,
În lege cinstea-i pusă la erată
Căci banii-n pungă dezumanizează.

Tronează grav o pseudo dreptate 
Ce este în exces politizată,
Simţindu-se un dor de libertate.

Păcat că e discret cosmetizată,
Minciuna-i fluturată des oriunde,
Iar adevărul în ungher s-ascunde.

Vulturul  pustnic
Nemărginirea falnic o scrutează
Condorul cel anahoret ce zboară
Mai iute decât prada ce-o doboară,
Având curaj de răpitor la bază.

America de Sud e a lui ţară,
Pe un instinct primar, nativ, mizează
Cu mare sete prada o vânează
Cum face peste tot oricare fiară.

Acest vultan pleşuv ce se roteşte,
Fiind o zburătoare răpitoare
De multe ori e şi folositoare;

Atunci când spre pământ se 
năpusteşte
Hrănindu-se cu şerpi şi rozătoare,

August 2012

Adânc înrădăcinat în memoria ancestrală, instinctul păşunatului 
o făcea pe Rose să-şi roadă unghiile, atent lăcuite cu ojă verde. 
Emoţia concursului o umple de transpiraţie iar lenjeria tanga îi 
rodea părţile intime, deşi se pudrase din plin cu talc. Nici în cap nu 
putea să se scarpine, deoarece coafura rebelă costase enorm şi 
managerul stătea cu ochii pe ea, aşa că urmări evoluţiile celorlalte 
concurente care se unduiau la o bară nichelată ce părea a cunoaşte 
întreaga anatomie exterioară dar şi o parte din cea interioară a 
fetelor.

Toate eforturile se concentrau spre a capta bunăvoinţa unui 
juriu somnolent şi suficient de convins de aptitudini întrucât, 
anterior, avusese loc proba orală şi de analiză profesională. Miza o 
constituia contractul de muncă pe timp nelimitat în Turcia pe post 
de balerină sau coristă de stabiliment. Fetele cunoşteau bine 
specificul muncii iar cele care trecuseră prin proba practică fumau 
liniştite şi îşi aduceau contribuţia la îmbogăţirea limbii cu expresii şi 
aserţiuni din categoria XXX, corelând fructuos zonele erotice cu 
domeniul ecleziastic.

Epuizată de efort şi zdrobită de stres, Rose adormi graţios, cu 
gura deschisă. Prin mult încercatele-i comisuri se prelungea suav 
un firicel de salivă, ceea ce nu o împiedica să viseze frumos, aşa 
cum este firesc la vârste presupus inocente.

Se făcea că era la casa părintească, era primăvară şi ea culegea 
floricele din curte aplecându-se cochet, pentru că prin gard o privea 
vecinul, bădiţa Costandin, bărbat în toată firea, înalt, ciolănos şi 
foarte mândru de mustaţa lui în furculiţă. Aşa cum se aştepta, 
Rozalia, că aşa se chema pe atunci, fu invitată, într-o zi, de vecin, 
până la şură ca să-i arate un măgăruş. Plină de bun simţ şi tact, 
Rozalia îl urmă fără să-l contrazică, deşi ştia că bădiţa nu are nici un 
măgăruş, ci numai nişte capre costelive, apoi, în şură, se dedică 
trup şi suflet îngrijirii şi dezmierdării celui pe care bădiţa se 
încăpăţâna să-l numească totuşi măgăruş. Spre seară, când ajunse 
acasă, mâncă repede o bătaie pentru că nu avusese grijă de raţe şi se 
culcă fericită după ce, la rândul ei,  împărţi cu drag mai mulţi 
dupaci fraţilor ei mai mici.

Copil dotat şi sensibil, se concentră în zilele următoare îngrijirii 
măgăruşului, fără să-l dojenească pentru năzdrăvăniile lui. 
Persevera cu toată fiinţa ei candidă de trei-patru ori pe zi pentru al 
educa pe micuţ, astfel că bădia Costandin începuse să se 
gălbejească, mergea ţinându-se de garduri iar mustaţa i se pleoştise, 
ce mai, arăta prăpădit rău şi în ochi avea licăriri stranii. Bietul om 
fu salvat de intervenţia mamei Rozaliei, care avea 29 de ani şi o 
bogată experienţă în planul relaţiilor interumane. Aceasta observase 
detaşarea angelică cu care Rozalia primea palmele cotidiene şi o 
chemă în grabă pe bunica dinspre tată, femeie aflată la venerabila 
vârstă de 42 de ani vestită pentru înţelepciunea şi marea ei 
pricepere ei în tainele sufletului omenesc.

Cum cele două femei care purtau, la rândul lor, semnele 
evidente ale grijii ce purtaseră în ultima vreme altor măgăruşi, sau 
cum le-or fi spus, au hotărât că, din raţiuni de buget familial, nu îşi 
puteau permite în toamnă trei botezuri, aşa că, i-au pus Rozaliei în 
traistă un caş şi zece ouă şi au trimis-o la oraş, la o rudă, vara 
Aurica, expertă în rezolvarea unor astfel de situaţii. Pe timpul 
călătoriei, vreme de câteva ceasuri, până a ajuns la destinaţie, întreg 
personalul C.F.R. arondat trenului cu care călătorea Rozalia a 
constatat că aceasta nu avea bilet, dar nu s-au supărat, ba chiar, 
mecanicul a oprit trenul în dreptul unui crâng şi, văzând cât e de 
frumoasă, a invitat-o în locomotivă, unde a discutat ceremonios şi 
cu fochistul.

În faptul serii, Rozalia, având caşul şi ouăle intacte, bătea la uşa 
rudei Aurica. Tuşa Aurica se numea acum Madame Aurore şi 
conducea o mică afacere de succes ce se desfăşura în cele şase odăi 
din fundul curţii. Angajatele erau nişte tinere foarte bine pregătite 
profesional, specialiste fără cusur în domeniul contactelor 
interpersonale. Manager general al întreprinderii era domnul 
Cârlig, numit de angajate nenea, care se ocupa de strategiile 
planificării, development şi relaţii cu publicul. Fin psiholog, deşi 
avea doar patru clase, nenea intervenea ferm sau delicat, funcţie de 
situaţie, atunci când structurile interioare erau tensionate de 
păruieli şi răcnete.

Madame şi nenea au primit-o cu braţele deschise pe Rozalia, 
mai ales nenea, care a şi propus să se numească Roze şi, după ce a 
rezolvat cu un medic din mahala micile probleme ale acesteia, a 
integrat-o în colectivul de muncă al firmei. Pentru început fu 
prezentată, cam de zece ori, nu mai mult, drept o candidă fecioară, 
unor domni atenţi şi generoşi, apoi ca o nefericită victimă a unui 
singur amor, în drum spre călugărie dar, foarte repede, Roze 
deveni cunoscută datorită firii sale vesele, foarte deschisă şi 
comunicativă iar afacerile au cunoscut un boom fără precedent, 
spre bucuria lui Madame Aurore, aceasta sărutând-o deseori, 
tandru pe frunte dar şi a lui nenea, care se lăsa sărutat peste tot.

Roze deschise brusc ochii, deoarece în coaste i se proptise cotul 
lui nenea. Fugi pe scenă şi interpretă un dans de caracter, 
epustuflant pentru juriu care, desigur, nu cunoştea termenul, dar 
aprecie elogios profunzimea talentului fetei. 

În entuziasmul general actele au fost semnate, nenea a încasat 
preţul cerut iar înainte de plecare, în toaleta bărbaţilor, Roze a 
primit supusă ultimele sfaturi şi a urcat grăbită în autocar. Călătoria 
a început frumos, cu mituirea şoferului de către o fată şi a continuat 
cu unele întreruperi în care celelalte fete, pe bază de voluntariat, 
aveau grijă de el să nu adoarmă. În deplină necunoştinţă a 
tehnicilor yoghine de concentrare, Roze se aşeză pe un scaun şi îşi 
eliberă fără nici un efort mentalul de gânduri, adormind.

Se văzu pe scenă, în lumina reflectoarelor, cu pene de struţ şi 
rochie lungă de lamé, regina necontestată a cabaretului Roze la 
Bouche, fostă Rozalia din Botoroaga. Desigur, deşi nu auzise de 
Confucius care, într-o criză de hemoroizi, a spus că fericirea este a 
celor ce cred în ea, se considera extrem de fericită.

Dormea, evident, cu gura deschisă…

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ



literatură universală
Poezie albaneză contemporană

Despre o flacără aprinsă în deşertul sufletului

„Noi suntem cu Tine, Maică,
Acolo unde dansează marea
Cea mai albastră a dragostei!”

Veli Velliu, Noi suntem cu tine

Veli Velliu, ziarist şi redactor/ redactor şef la mai multe 
reviste, autor al mai multor cărţi, publicate mai ales în 
Kosovo, a scris acest volum la a 100-a aniversare a naşterii 
Maicii Tereza (despre care unii spun că ar fi fost albaneză 
cu origini aromâne, alţii că era o fiică a Arberiei, din neamul 
care l-a născut pe Kastrioti), care în anul 1979 a primit 
premiul Nobel pentru Pace, pentru activitatea sa umanitară 
extraordinară.

Conceput în patru părţi, un prolog şi un epilog, întreg 
volumul este un omagiu închinat celei care, scrie autorul, a 
fost ca o „cascadă de lumină” în „Marea Neagră a mizeriei” 
şi pe „Muntele necălcat al întunericului”, închinându-şi 
viaţa alinării suferinţelor celor fără putere, fără şansă, 
încercând „să şteargă urmele lacrimilor/ de pe faţa 
timpului urât”.Autorul nu are propriu-zis un „plan” care 
vizează secvenţe temporale sau considerate semnificative, 
nu urmăreşte pas cu pas viaţa Maicii Tereza, deşi aminteşte 
episoade din viaţa ei, locuri în care a fost, „din Balcanii 
stâncoşi/ către labirinturile Asiei”. Sunt pur şi simplu 
fragmente de suflet, care imaginează în varii ipostaze pe cea 
care „a învăţat drumurile mizeriei pe de rost/ şi a pătruns 
la rănile cele mai adânci în carne”. Nu cred că ar avea sens 
să facem vreo altă analiză stilistică sau conceptuală a acestui 
demers de a pune în haina versului sentimentele autorului 
faţă de Maica Tereza. Menţionăm doar că este un volum 
ocazional, inegal din mai multe puncte de vedere, cu 
imaginile/ figurile de stil (unele mai reuşite, altele mai 
puţin) subsumate scopului meritoriu al elogierii Maicii 
Tereza, despre a cărei viaţă merită să se scrie multe pagini, 
pentru a nu fi nicicând uitată. 

Aşadar, să apreciem gestul, şi dorinţa lui Veli Velliu de 
a alcătui acest omagiu din cuvinte, în croi de vers, pentru 
cea despre care scrie: „Mama rugăciunilor/ se roagă pentru 
toţi cei/ care au îmbătrânit cu rugăciuni/ şi care nu mai 
credeau/ nici în ei înşişi”. Un dar de suflet transpus acum 
în limba română.

Veli Veliu, Sufletul Luminii Divine/ Shpirti i Dritës Hyjnore, 
versiunea în limba română Baki Ymeri, prefaţă M. Chelaru, carte în 
colaborare cu Uniunea Culturală a Albanezilor din România, 
Biblioteca albaneză, consilier editorial Luan Topciu, Bucureşti, 2012 

Poezie din Croaţia

Înlănţuiţi cu ploaia şi cu vântul

Întotdeauna este interesant să lecturezi/ să scrii despre 
o carte scrisă de un autor dintr-o altă cultură. Acest fapt 
capătă şi alte valenţe când este vorba despre o carte de 
haiku. Poemul haiku are particularităţi aparte, ţinând atât 
de aspectele de fond, cât şi de cele de formă, care conferă 
nuanţe interesante discuţiei despre „trans” sau „inter” 
cultural şi despre perceperea unei mentalităţi dintr-un 
spaţiu diferit de al tău. 

În ultimii douăzeci de ani am citit, cu interes şi dorinţa 
de a cunoaşte şi înţelege, creaţii ale mai multor poeţi din 
zona sud-est europeană, între care (şi prin intermediul 
revistei „Iris” şi antologiilor la care a lucrat Djurdja Vukelici 
Rozici, dar nu numai) ale unor poeţi din Croaţia, cum este 
şi Željka Vučinić Jambresić, autoarea acestui volum, 
structurat în secţiunile: Primăvara, Vara, Toamna, Iarna, apoi 
Poeme în dialect kajkavian, Klostar Ivanić Vineyards, The Brook 
şi, în final, The Wind and the Storm. 

Volumul semnat de Željka Vučinić Jambresić (care 
reuneşte poeme, cele mai multe cu structură clasică, dar 
alură modernă, bună parte publicate/ premiate deja) 
ilustrează, în felul lor, şi de ce este haiku prezent mai peste 
tot în lume. Autoarea arată că haiku înseamnă viaţă, 
spontaneitate, plăcerea de a simţi/ trăi clipa. Şi înseamnă 
mai ales faptul că vieţuim în armonie cu natura, îi simţim 
frumuseţea şi puritatea, ne doare când o rănim, ne regăsim 
spiritul în clipe irepetabile, care ne dorim să păstreze în 
poem culoarea spontaneităţii şi veridicului. 

În acelaşi timp, Željka Vučinić, aidoma multor autori 
occidentali, dar şi japonezi contemporani, aduce în poezie şi 
cotidianul imediat/ urbanul/ viaţa de zi cu zi, „zona” în 
care se simte bine, în care clipele de relaxare înseamnă 
familie, dragoste, să fii „parte”. Pe altă parte, poartă clar şi 
amprenta locului din care provine autorul – şi asta se vede 
aici nu doar în poemele în dialect kajkavian sau cele despre 
Klostar Ivanic Vineyards. Multe dintre poemele scrise 
Željka Vučinić Jambresić arată o sensibilitate delicată în 
surprinderea a ceea ce este numit “haiku moment”: „un lac 
neclintit/ calul şi umbra lui/ beau luna plină”

Pe scurt, în această carte Željka Vučinić Jambresić scrie 
despre oameni, despre natură, locurile din inima ei, despre 
animale, despre momente de viaţă. Şi acest mod de a 
compune haiku ţine, în viziunea mea, de esenţa acestui 
poem. 

Željka Vučinić Jambresić, Povezani Kišom/ Linked with the rain/ 
Relié par la pluie, haiku, prefaţă: Marius Chelaru, Ivanici Grad, 
Croaţia, 2011

Balcanica

Beirut '75

La editura ieşeană Ars Longa a apărut, în colecţia Alif, 
coordonată de George Grigore, un roman semnat de 
scriitoarea siro-libaneză (născută în 1942, la Damasc, într-o 
familie cu notorietate (înrudită cu celebrul poet al lumii 
arabe Nizar Qabbani, stabilită apoi la Beirut, iar 
actualmente la Paris) Ghada Samman. 

În Beirut, lucrând ca jurnalistă, şi-a făcut o imagine 
despre societatea libaneză, lupta dintre vechi şi felul în care 
se prefigura „noul”., descriind un oraş a cărei societate era 
străbătută ca de apele unor râuri subterane, de multiple şi 
complicate probleme sociale şi politice, care prevesteau 
războiul civil care va măcina ţara ani în şir, şi va izbucni 
doar câteva luni mai târziu. 

La început câteva personaje (Yāsmīna şi Farah, 'Abū l-
Mulā, muncitor pe un şantier arheologic, Ţa'ān, care fugea 
să nu fie ucis din răzbunare, pescarul 'Abū Mustafā, care 
aştepta de o viaţă „lampa de aur”) se întâlnesc într-un 
maxi-taxi care mergea din Damasc la Beirut, un fel de 
„pământ al speranţelor” dacă nu al „făgăduinţei”. Paşii 
unora se vor mai intersecta cumva, pe parcursul cărţii. 
Yāsmīna îl „găseşte” pe Nimr As-Sakīnī, fiul celui care 
deţinea şi monopolul asupra comerţului cu peşte, şi asupra 
vieţii şi morţii pescarilor ca care şi 'Abū Mustafa şi fiul său, 
Mustafa, care se considera poet, urând faptul că trebuise să 
renunţe la şcoală ca să devină pescar. Nimer o lasă pe 
Yasmina pentru o „alianţă a banilor”, iar ea, dusă de fostul 
amant pentru a fi pasată cuiva, ascultă cântecele unui 
cântăreţ, pe care nu îşi dă seama de unde îl cunoaşte, şi nici 
Farah, căci despre el este vorba, nu îşi aminteşte. Farah avea 
o voce frumoasă, venise la Beirut să-şi caute un văr, 
impresar, care îi construieşte, cu preţul supunerii totale 
(inclusiv al unei relaţii homosexuale) o carieră. 

Toate drumurile prin viaţa personajelor se precipită 
către sfârşit. 'Abū l-Mulā, îndrăgostit de statuia unei zeiţe, o 
fură şi… moare după un infarct, Ţa'ān, speriat, împuşcă un 
nevinovat care voia o informaţie. 'Abū Mustafa s-a aruncat 
în mare cu dinamita în mână. Fiul lui a crezut că vede 
rămăşiţele unei lămpi vechi, chiar şi o coloană de fum 
ridicându-se spre cer şi, deodată îl străfulgeră un gând, şi 
strigă: „ceea ce căutai nu era în străfundurile mării, ci în 
străfundurile fiinţei tale!”. Yasmina este ucisă de fratele ei, 
furios că pierduse sursa de bani, şi îl acuză pe Nimr că 
trăise în păcat sora sa. Dar, cu bani, totul s-a aranjat. Farah e 
pe cale de a fi internat în spitalul de nebuni… 

Romanul vorbeşte despre lucruri despre care se discuta 
foarte puţin sau deloc la acea vreme, mentalităţi venite din 
trecut, spoite de prezent (felul în care se aplica „legea 
talionului”, cum se judecau crimele „pentru onoare”, 
statutul femeii faţă de cel al bărbatului, interdicţii/ cutume 
sociale, prostituţia, masturbarea, homosexualitatea, 
fetişismul ş.a.), arătându-ne Beirutul, „perla”/ „Parisul” 
Orientului” din spatele luminilor strălucitoare ale rampei 
ridicată din avuţii mai mult sau mai puţin reale. Astfel, acel 
„pământ al speranţelor”, acea „ţară a făgăduinţei” se 
metamorfozează pas cu pas în una a luminilor adesea calpe, 
o lume sălbatică, în care „cel puternic îl mănâncă pe cel 
slab” şi „doar cei puternici supravieţuiesc”. Dar speranţa, 
fie şi firavă, există…

Ghada Samman, Beirut '75, roman, traducere din limba 
arabă: Raluca Moanţă, prefaţă: Christian Tămaş, colecţia 
Alif, coordonată de George Grigore, Coperta: Cristian 
Ranetta, Editura Ars Longa, Iaşi, 2011, 162 p.

Poezie din Japonia

Oamenii se nasc goi, fără conţinut, şi pleacă plini, 
încărcaţi

Vorbim despre al XVI-lea volum al „Literary Society's 
Library of Aichi University, din Japonia, structurat astfel – 
după mulţumiri, Cronologie, Introducere, I. Elaborate 
Commonplaceness, II. Sincerity, III. Fullness through 
Tabula Rasa, IV. Power of Powerlessness şi, în final, 
Concluzii.

Katō Ikuya, fiul unui alt cunoscut autor de haiku, Katō 
Shinshū,  s-a născut la Tokyo, în 1929. Katō Ikuya, un nume 
în literatura de gen, onorat cu numeroase şi prestigioase 
distincţii, a scris haiku (începând cu primul volum, Kyūtai 
kankaku, în engleză The Sense of a Sphere, 1959, a publicat 13 
volume de haiku), eseuri despre haiku/ literatura japoneză, 
dar şi „poezie modernă”, după normele occidentale. Este 
însă considerat ca un inovator al haiku-ului modern. 
Nishiwaki (în Nishiwaki Junzaburō Zenshū, vol. XI, Tokyo, 
1983) aprecia, în eseul „Katō Ikuya haiku”, că acesta ar fi 
„un excelent poet Danrinian din vremurile moderne” (p. 
442). Katō Ikuya este comparat şi cu Nishiyama Sōin (1605-
1682), unul dintre cei care au pus bazele şcolii „Danrin”, la 
rândul lui un inovator al genului „haikai” în acele timpuri, 
Pe un alt palier, în ideea că este un modernist/ 
modernizator, Nishiwaki îl asemuia pe Katō Ikuya cu James 
Joyce. În fapt, criticii sunt de acord în general cu idea că 
Ikuya are în vedere continuitatea tradiţiilor japoneze, deşi 
are viziunea unui modernist,. Dar, în final, el a adoptat, 
scrie Itō Isao, un stil care introduce modernismul în haiku-
ul tradiţional. În plus, a adăugat diverse elemente personale 

din ceea ce a numit „Edo-style Aestheticism” în propriul 
stil.

Ikuya, adept al unei ziceri a lui Chuang Tzu („oamenii 
vin goi, fără conţinut, şi pleacă plini, încărcaţi), are o 
manieră personală de sa scrie, pornind de la experienţa sa, 
dar ţinând cont şi de la intuiţia sa. În acest sens, Itō Isao 
vorbeşte şi despre conceptul lui Ikuya legat de „golirea 
minţii”, la starea de „tabula rasa”, în final, la graniţa cu 
filosofia zen. Doar câteva poeme ale lui Katō Ikuya; din Aki 
no kure/ Seară de toamnă, apărut în 1980 şi Edo-sakura/ Flori de 
cireş la Edo, 1988: „umbra unui chip/ într-o noapte lungă/ 
pe când citesc cartea”; „a trecut o zi/ fără ca o cioară să 
croncăne/ pe creanga uscată”; „hoinărind prin cârciumi în 
Asakusa/ cu un tovarăş nebăutor – / comemorarea morţii 
lui Hōitsu”; „sub o umbrelă/ am băut împreună – / ploaia 
de primăvară”; „sake îngheţat/ trăiesc singur/ zi după zi”; 
„doar o pereche/ cu un bărbat şi o femeie – / o lungă 
noapte de toamnă”. 

Poeme care fac dovada că un haiku, aparent fragil, 
parcimonios în ce priveşte numărul de silabe, poate genera 
în sufletul, în mintea cititorului imagini deosebite, poate 
trimite gândul la alte şi alte repere. Doar un exemplu – 
poemul „a trecut o zi/ fără ca o cioară să croncăne/ pe 
creanga uscată” ne duce cu gândul la un celebru haiku al 
lui Bashō.

Un volum interesant (despre care am mai vorbit şi în 
revistele „Poezia”, rubrica „Biblioteca haiku”, la Iaşi, şi 
„Albatros”, la Constanţa) şi prin prisma întâlnirii cu un 
autor de referinţă în domeniu, dar şi prin maniera de 
prezentare.

100 Selected Haiku of Katō Ikuya. Edo-style Aestheticism, 
translated with a study by Itō Isao, Chūseki-Sha, Tokyo, 2011, 104 p.

Lirică niponă – haiku

Zenjidō Yoshioka (1889-1961)

Ogorul înţelenit –
un cocor şi un om au fiecare
drumul lui în viaţă

Fujio Akimoto (1901-1977)

Mi-e frig, mamă –
o torţă cu acetilenă pe jos
plânge în vânt

Fukio Shiba (1903-1930)

O cioară de iarnă
coboară în
propria-i umbră

Tatsuko Hoshino (1903-1984)

Toţi privesc
la chimonoul meu japonez –
zi caldă în Paris

Takashi Matsumoto (1906-1956)

Nici măcar un flaut
aşezat în mâinile deschise
ale unei păpuşi vechi

Sōshū Takaya (1910-1999)

Un războinic bătrân
caută să răzbată singur – 
steaua verde

Hakyō Ishida (1913-1969)

Bătut de vântul toamnei
un cocor începe
să meargă înainte

Shigenobu Takayanagi (1923-1983)

Prieteni, mărturisesc
un braţ al meu e deja
dat diavolului

Sōha Hatano (1923-1991)

În înserare
prospeţimea chipurilor lor:
copiii din Yoshino

Minako Kaneka (1925-2006)

Viaţă preţioasă:
peşi, lăcuste, fiinţa umane
şi eu

*
Cine este?
odihnindu-se pe o frunză de ashitaba
un fluture alb

Marius CHELARU
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degustări cultural - literareÎncleştat de paralizie, pămîntul îţi 
intră în nări şi orbite într-un 
frumos cîmp cu maci1

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 excelent (4-5-6/ 265-266-267), ne 
propune din nou revista arădeană Arca, din care am 
selectat, spre exemplificare, cele propuse de Vasile Dan 
(Un testament poetic), Gheorghe Mocuţa (Gheorghe 
Schwartz: o fabuloasă istorie alternativă), Romulus Bucur 
(„o durere de ţăran alcoolic văcar”), Carmen Neamţu (Iată 
cum ursul devine mieluşel), Ioan Paul Colta (Stampa 
japoneză de la ukyo-e la shin hanga – din Colecţia Adrian 
Ciceu. Scurtă cronică a unei expoziţii de excepţie), Onisim 
Colta (SEMNificaţii la Palatele Brîncoveneşti), Lucian-
Vasile Szabo (Slavici: geografii existenţiale dificile), Iulian 
Negrilă (I. L. Caragiale – 100), Radu Ciobanu (Glose la 
Pessoa), alături de poezia de calitate semnată de Lidija 
Dimkovska, Teodora Coman, Mihai Vieru, Mircea 
Stepan, Kenyeres Pal şi Ana Pop Sîrbu, dimpreună cu 
grupajul de proză oferit de Andrei Mocuţa (din 
volumul Şercan, în curs de apariţie). 

„Aşa cum stau aplecat/ peste albul foii de hîrtie/ 
îmi par pregătit/ pentru un salt în afară –/ cuvintele şi 
lucrurile/ sunt lumi diferite/ eu trăiesc în amîndouă 
deodată/ unindu-le în poezie/ ca două trupuri/ într-o 
noapte de dragoste –” scrie Dumitru Chioaru în Vatra, 
nr. 5(494), număr din care am mai reţinut grupajul de 
poezie oferit de Andrei Zanca, alături de paginile 
propuse de Radu Aldulescu (O jelim pe Madam Friţ), 
Alex Cistelecan (Fenomenologia spiritului conservator), 
Andrei Moldovan (Niculae Gheran şi vinul său pierdut), 
Monica Grosu (Sentinţe poetice), Rodica Grigore (Iubire, 
literatură şi postmodernism), Călin Crăciun (Despre 
perspectiva etnocritică). Interesant şi dosarul numărului 
(Secvenţe din avangarda chineză), în care, după o 
Prezentare generală a fenomenului avangardist în literatura 
şi arta chineză, bine structurată de Viorica Lupaşcu, 
urmează ilustraţii sugestive (Literatura „vagabondă”. 
Wang Shuo şi Ma Jian şi exemple din Yu Hua, Su Tong 
şi Ma Yuan).

În editorialul (Identitatea androgină vulgară) din 
Familia, nr. 5(558), Traian Ştef scrie cu năduf: „Mulţi 
dintre cei pe care îi întîlnim în mişcările noastre 
cotidiene, dintre cei pe care îi urmărim pe scena 
publică par a avea o condiţie ambiguă, sînt 
schimbători, sînt şi-şi, mai degrabă decît sau-sau, nu au 
luciditatea, ca să nu zic conştiinţa, identităţii lor. Adică 
ei nu ştiu ce sînt cu adevărat, bărbat sau femeie, cărei 
etnii îi aparţin, dacă agreează ideile politice de stînga 
sau de dreapta, dacă aparţin unui neam, unui spaţiu 
geografic specific. Toţi aceştia au un anume 
comportament, se spune despre ei că sînt unşi cu toate 
alifiile, că sînt alunecoşi etc., adică nu ştii la ce să te 
aştepţi din partea lor”. Gheorghe Grigurcu („Puterea 
magică a poeziei”), Alex Cistelecan (Copii, călugări şi 
muzee), Daniel Vighi (Scene din copilăria lui Jimi 
Hendrix), Dan-Liviu Boeriu (Acasă), Iulian Boldea 
(Manualul şi canonul), Liana Cozea (Dublu exil), alături 
de Ioan Buduca (Sein und Zeit. Sophia) se citesc cu 
interes, dimpreună cu proza propusă de Florin Irimia, 
Mihai Hafia Traista şi Ana Olos, respectiv poezia 
oferită de Liviu Ioan Stoiciu, Robert Şerban, Gabriel 
Mager, Vasile Gh. Popovici, Alice Valeria Micu, 
Nicoleta Milea şi Viorel Bucur.

„Este lectura cărţilor în pericol?” se întreabă Zanfir 
Ilie în editorialul (Despre lectură sau cum să ajungi la 
izvoare) din Axis Libri, nr. 15, iunie 2012, pentru a 
continua: „După ultimele statistici, interesul pentru 
lectură a scăzut continuu, cauza fiind de cele mai 
multe ori pusă pe seama internetului, televiziunilor, 
prin impactul imaginii şi accesul facil şi comod la 
informaţii oferit de noile tehnologii. Realitatea virtuală 
şi imaginile de sinteză au devenit mai atractive pentru 
copii şi tineri în defavoarea paginilor scrise.” Ce-i de 
făcut? „Pentru ca plăcerea de a citi să devină o 
necesitate de la dorinţă la faptă, ea trebuie cultivată 
înainte chiar de învăţarea alfabetului, prin preocuparea 
părinţilor de a-i obişnui pe cei mici cu farmecul 
inegalabil al lecturii, basmelor, poveştilor, 
povestirilor”. Am mai remarcat şi paginile interesante 
oferite de Alexe Rău (Valorile bibliofile şi condiţia noastră 
de neam), Mia Băraru (Aspecte ale analizei documentelor în 
procesul indexării), Corneliu Stoica (Teodor Vişan – 
acuarelist), Dumitru Tiutiuca („Podul de cărţi” numit 
„Mihai Cimpoi”), Marcela Barbu (Pădure de purpură, 
pădure de amor), alături de Viorel Dinescu (Craca de sub 
picioare), Paul Sîn-Petru (Ceaşca de lut) şi interviurile cu 

Angela Gheorghiu (realizat de Tănase Dănăilă), 
respectiv Victor Crăciun (realizat de Pompiliu Comşa). 
În acest număr, prezenat, ca toate celelalte, în excelente 
condiţii grafice, am citit şi poezie de calitate propusă 
de Iulian Grigoriu şi Mircea Petean.

Din Caiete Silvane, nr. 5(88), am remarcat textele 
oferite de Viorel Tăutan (Bibliotecar la 14 ani), Gheorghe 
Şişeştean (Românii din Ungaria. Studiu de caz pe cîteva 
sate din judeţul Hajdu-Bihar), Marie Noël (Drumul Anei 
Bargeton). Grupajul Primăvara poeziei/ A Költészet 
Tavasza este animat de versurile (prezentate bilingv) 
semnate de Boda Edit, Carmena Ciumărneanu, 
Cristian Contraş, Devecseri Zoltán, Andrei Doboş, 
Andrei Dósa, Fekete Vince, Viorel Tăutan, la care se 
adaugă un grupaj de poeme asumate de Dina Horvath, 
selectate din volumul hai-huiuri, recent apărut la 
editura Caiete Silvane. 

„Am să leg de-o şoaptă luna/ s-o aduc încoace 
calmă/ să-mi fac boltă sub un crater/ stins în palida ei 
palmă” – scrie Coman Şova pe prima pagină din 
Bucureştiul Literar şi Artistic, nr. 6(9), iunie 2012, 
număr în care am mai citit cu interes cele asumate de 
Mircea Coloşenco (Poetul desenator), Corneliu Lupeş 
(Străzile au amintiri), Nicolae Cîrlan (O exegeză a poeziei 
lui Nicolae Labiş), Gheorghe Andrei Neagu (Scriitori care 
nu aderă la nimic), Candid Stoica (Un spectacol de familie: 
Profesiunea d-nei Waren), Corneliu Ostahie (Marina 
Musset – pictura ca artă a fervorii), alături de poemele 
semnate de Nicolae Dan Fruntelată şi Mariana 
Pîndaru-Bîrgău.

Nr. 2(60) al revistei Poezia îşi asumă o temă 
interesantă (Poezie şi transpiraţie), justificată astfel de 
Cassian Maria Spiridon în editorial (Lunga călătorie de la 
vers la poezie): „Suntem îndreptăţiţi să recunoaştem că 
numai cine nu lucrează nu transpiră, or, înmulţirea 
talanţilor cu osteneală se obţine. Lunga călătorie de la 
vers la poezie trece prin marea cultură a lumii”. 
George Popa (Poezie şi transpiraţie), Constantin Miu 
(Metafora irosirii/ risipirii la Blaga şi Arghezi), alături de 
Emanuela Ilie (Raftul cărţilor de poezie), se citesc cu 
interes. Marius Chelaru ne propune un interesant 
interviu cu scriitorul şi publicistul tătar (din Crimeea) 
Dilâver Osman („Muzica şi poezia nu numai că se 
întrepătrund, se completează”). Recenziile semnate de 
Nastasia Savin, Gheorghe Glodeanu şi Victor Sterom 
acompaniază ample selecţii din poezia românească şi 
universală.

În Nord Literar, nr. 5(108), am citit cu interes partea 
a doua a cronicii literare (Telejurnalul de noapte), 
semnată de Gheorghe Glodeanu, alături de cele 
propuse de Săluc Horvat (Puterea şi magia cărţii), 
Gheorghe Manolache (Restitutio Ion Şiugariu in 
integrum), Daniela Sitar-Tăut (Reţeptar belic de 
subzistenţă. Insurgent versus aplaudac), Nicolae Scurtu 
(Întregiri la bibliografia Monicăi Lazăr), Voicu D. Rusu 
(Nisipul clepsidrei sparte) şi, de loc în ultimul rînd, 
poezia sensibilă asumată de Igor Ursenco, Vasile Dan 
Marchiş, Ioana Anamaria Pop şi  Vasile Popovici.

„A devenit un loc comun afirmaţia că trăim în 
lumea lui Caragiale. Mă tem că, încă, nu. Sau nu mai. 
Pentru că lumea pe care o scrie Caragiale, cu 
personajele sale vii şi caracteristice, poate, pentru 
epoca aceea, avea totuşi un anume lustru, grosolănia 
nu li se întipărise încă acelora în caracter aşa cum se 
întîmplă cu majoritatea oamenilor de prim plan de azi” 
– se confesează cu năduf Nicolae Prelipceanu în 
editorialul (Regele Caragiale) din Viaţa Românească, nr. 
5-6/2012. Un grupaj dedicat anului Caragiale, reuneşte 
pagini asumate de Florin Manolescu (Caragiale în exil), 
Elisabeta Lăsconi (O scisoare pierdută sub ochiul 
improvizat al psihologului) şi Dumitru Radu Popa 
(Caragiale: ieri, azi, mîine). De reţinut şi paginile 
semnate de Victor Ivanovici (Requiem pe fond de thriller 
metafizic), Dan Gulea (Jabberwocky – limbajul copiilor), 
Ovidiu Ivancu (Din nou, despre Eminescu), Ion Pop 
(Florin Mugur, poezia ca „artă a fricii”), alături de 
Graţiela Benga (Despre idei şi pasiune), Simona 
Vasilache (Schimbarea frunzelor), Bogdan Creţu (Proza 
feminină interbelică, de la margine în centrul atenţiei) şi 
Augustin Ion (Deconstruind construind idei).

„Manuscrisul meu/ locuieşte în/ culisele 
spectacolului care/ tocmai a început/ sub privirile 
tale/ un scris cu tăieturi/ pe orizontală” – scrie Daniel 
Pişcu în Biblioteca numărului 6(198) din Convorbiri 
literare. Editorialul acestui număr este dedicat de 
Cassian Maria Spiridon (Uimirea creatoare a Irinei 
Mavrodin), cea care „a fost o colaboratoare constantă a 
revistei [...] Prezentă lună de lună în Convorbiri literare, 
mai bine de un deceniu, ne-a onorat cu admirabile 
pagini, scrise într-un stil desăvîrşit şi cu o mare fineţe 
intelectuală”. Tot despre Irina Mavrodin scriu 
Muguraş Constantinescu (Irina Mavrodin – Jurămîntul 
de răbdare, statornicie şi credinţă), Elena Brînduşa 
Steiciuc (Despărţirea de Irina) şi Mircea A. Diaconu 
(Irina Mavrodin. Rostirea tăcerii). Am mai reţinut, dintr-

un număr dens şi bine echilibrat, cele propuse de 
Dumitru Radu Popescu (Arginţii, cuprul, aurul şi 
ardelenii), Virgil Nemoianu (Un mare rapsod al 
nostalgiei), Gheorghe Grigurcu (O filosofie de doi bani), 
Basarab Nicolescu (Mircea Eliade – sacrul, între artă şi 
ştiinţă), George Popa (Luceafărul şi Faust), alături de 
Vasile Spiridon (Călcătura timpului), Antonio Patraş 
(Pentru reabilitarea unui concept: decadenţa – partea a 
doua), Emanuela Ilie (Chiar nu mai dansează Ianuş), 
Adrian G. Romilă (Rafinatele nimicuri) şi Adrian 
Tudurachi (Naţionalizarea teoriei literare). De loc în 
ultimul rînd, semnalez poezia semnată de Radu 
florescu, Marcel Mureşeanu, Andrei Fischof, Bianca 
Marcovici, Petre Popa, Theodor Damian, Dan Moisii, 
Ionela Mădălina Grosu şi Andreea Codiţă, alături de 
proza lui Ilie Danilov (Condamnat la moarte).

Din Orizont, nr. 6(1557), am reţinut paginile 
propuse de Cornel Ungureanu (Alte note despre 
capitalele culturii), Alexandru Budac (Gambetta & comp.), 
Alexandru Ruja (Ironicul Caragiale), Elena Craşovan 
(Criticul ludic faţă cu histrionismul epistolar), Ioana 
Pîrvulescu (Caragiale, viu), Pia Brînzeu (Jurnal de 
familie), Dana Gheorghiu (Vocile), Radu Ciobanu (Un 
învingător), alături de interviurile excelente, realizate 
de Ilinca Ilian – cu Jean-Marie Schaeffer (A gîndi este o 
cale spre o viaţă mai bună), Cornel Ungureanu – cu Ioana 
Pîrvulescu (Acum normalitatea, corectitudinea sunt 
senzaţionale şi ziarele ar trebui să aibă titluri viceversa) şi 
Cristina Chevereşan – cu renumitul lingvist David 
Cristal (Punţi între tehnologie şi tradiţie). Aş remarca şi 
poeziile oferite de Liviu Georgescu: „Cerneluri se 
revarsă pe ape, rebele/ valurile se zbat cu capul 
plecat/ le zgîrie noaptea cu colţuri de stele/ şi oase de 
sfînt înviat”. 

În Contemporanul. Ideea Europeană, nr. 6(723), 
Alex Ştefănescu (Sorin Lavric pe un teren minat) scrie 
apăsat: „Cine este Sorin Lavric? Este un om paşnic şi 
discret care trezeşte pasiuni violente. Unii îl admiră cu 
ardoare. Îi citesc cărţile cu creionul în mînă, subliniind 
anumite pasaje, şi îi decupează articolele din reviste. 
Alţii îl contestă furibund, exasperaţi de evidenţa 
talentului său”. Cu plăcere şi interes se citesc şi 
paginile propuse de Nicolae Breban (Un grotesc din care 
se va naşte tragicul), Maria-Ana Tupan (Destine umane în 
perspectivă istorică), Ştefan Borbely (Gulliver în Capricia), 
Aura Christi (Magul subteranei), Constantina Raveca 
Buleu (Alexandru Bogdan-Piteşti), Cătălin Ghiţă (Poetica 
figurilor orientale în poezia romantică engleză. Reprezentări 
ale figurilor non-antropice), Magda Ursache (Memoria 
selectivă), Constantin Cubleşan (Un Iov nemîntuit), 
Marian Victor Buciu (Dimov şi poetica noului onirism), 
Albert Kovacs (Adolescentul lui Dostoievski în 
traducerea Liviei Cotorcea), alături de Constantin 
Abăluţă (Eu sunt toţi oamenii pe care i-am văzut), 
Antonio Patraş (Istoria literară redusă la esenţe), Theodor 
Codreanu (Cezar Ivănescu şi postmodernismul), Iulian 
Boldea (Lirica nichitastănesciană), Simona Drăgan 
(Anglia Agathei Christie) şi Nicoleta Duma (Scrierile 
despre mit ale lui Mircea Eliade).

Un număr dens (234/ 1-15 iunie) şi frumos ilustrat 
(Bienala Internaţională de Gravură Chişinău, 2011), ne 
propune Tribuna. Nicolae Bosbiciu (Lungul drum al 
parodiei către poezie), Constantin Cubleşan (Arta de a fi 
păgubaş), Ion Pop (Un neotradiţionalist: Ion Horea), Horia 
Lazăr (Opinia şi conştiinţa politică a istoriei), Ovidiu 
Pecican (Omul primordial şi primordialitatea cioraniană), 
Gheorghe Perian (Ideea de generaţie la Mircea 
Vulcănescu), alături de Mihaela Mudure (Thalassa sau 
exuberanţa masculinităţii), Vasile Radu (Tech – Nica şi 
Metafora sa succesorală) şi Virgil Stanciu (Claudio Magris 
sau fascinaţia Europei centrale) se citesc cu interes. La fel 
şi poemele lui Gherasim Luca, tălmăcite de Şerban 
Foarţă.

Din Dacia Literară, nr. 5-6(104-105), am reţinut 
paginile semnate de Horaţiu Stamatin (Mioritic – un 
stereotip în mass media românească), Valeriu D. Cotea 
(Dumitru Irimia. Mi-ar fi putut fi prieten…), Anghel Popa 
(Credincios regelui său pînă la moarte), alături de Ioan 
Holban (Tăcerile unui împletitor de coşuri din ţinutul 
Hozevei), Theodor Codreanu (Euharistie estetică). 
Remarcabil şi grupajul (Restiturism cultural: Casa 
Scriitorilor de la Valea Vinului) asumat ludic şi 
emoţional de Vasile Dan, Ştefan Oprea, Mihai Ursachi, 
George Popa, Emilian Galaicu-Păun, Lucian Valea, 
Gellu Dorian, Liviu Papuc şi Nicolae Panaite. Cu 
satisfacţie (estetică), am citit şi proza lui Matei Vişniec 
(Elipsa), alături de poeziile oferite de Nicolae Corlat, 
Menuţ Maximinian, Viorel Mureşan, Sterian Vicol şi 
George Vulturescu.

„te simt atît de incomod trăind aici
încît singurătatea pare o aventură de tinereţe.”   

                                                             Ştefan Baghiu 

„Soarele de cum se-arată umple de lumină clară
Lumea înca adormita, cufundata în tacere;

El împrastie caldura, gratie şi mîngîiere
Peste satul care iese-ncet din noaptea lui de vara.”

Jean Claude Blondel
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În umbra turnului Babel

Eseist cunoscut, Daniel Duigou (Psychanalyse des 
miracles du Christ, 2oo3; Journaliste, psy et pretre, 2005; 
Naître a soi-meme. Les Evangiles a la lumiere de la 
psychanalyse, 2007; L'Eglise sur le divan. Entretien avec 
Claude Plettner, 2009; Vanité des vanités...Meditations au 
désert, 2010, prezentată în cadrul acestei rubrici) 
continuă meditaţiile în deşert începute în cartea 
amintită într-o recentă apariţie editorială: A l'ombre de 
la tour de Babel. Nouvelles méditations au désert, 
Paris, Editions Albin Michel, 2012, 304 p. De mai bine 
de patru ani, Daniel Duigou a ales să trăiască în inima 
deşertului, într-un loc plantat cu palmieri, în sudul 
Marocului, căutînd să facă din scris principala 
activitate; după ce a terminat Vanite des vanites, eseistul 
francez era uşor descumpănit, nu avea nici un 
manuscris în lucru,  nici o idee pentru a deschide un 
nou şantier, cărţile trimise de prieteni nu-i deschideau 

nici un orizont: „Nu, 
tulburarea era mai 
profundă, criza mai 
mult existenţială. Am 
cunoscut în mine un 
vid, asemenător unei 
pierderi, a se vedea un 
eşec. O criză spirituală?” 
A fost salvat cînd gîndul 
l-a dus către unul din 
textele fondatoare ale 
Bibliei: mitul turnului 
Babel. „Povestirile 
biblice ne deschid calea 
libertăţii fără care nu 
există experienţă 
posibilă a iubirii: ele ne 
invită să luăm condeiul 
existenţei şi să desenăm 
pe o pagină rămasă albă 

caligrafia dorinţei noastre”. Versetele 1-9, din capitolul 
11, din Facerea, vorbesc despre universalitatea omului 
în pluralitatea culturilor şi a naţiunilor. De-a lungul 
timpului, scriitori, istorici, teologi sau filosofi au dat 
diferite interpretări mitului turnului Babel; dincolo de 
varietatea comentariilor, s-a desprins o certitudine 
acceptată de mulţi cercetărori: ziguratul templului lui 
Marduk, înălţat în jurul anului 1100 î. C., este originalul 
turnului Babel. În epoca mondializării şi a hiper-
raţionalizării mitul turnului Babel este mai actual ca 
oricînd, iar sensul său trebuie redescoperit. În vremea 
aceea era în tot pămîntul o singură limbă şi un singur grai la 
toţi. Despre ce limbă era vorba, se întreabă Daniel 
Duigou, cea care unea într-o confuzie totală sau cea 
care separa deschizînd spaţiul întîlnirii? Deşi se acceptă 
că mitul turnului Babel este „scena primitivă a teoriei 
limbajului”, eseistul francez crede că textul poate fi 
privit într-un sens mai larg ca făcînd parte din creatio 
continua, cuvîntul fiind în sine un act de iubire; dar 
pentru început accesul la cuvînt nu era garantat 
oamenilor Babelului, pămîntul fiind închis într-o 
singură limbă, în cuvinte unice. Limba nu era o 
deschidere către lume, ci o închidere, fără posibilitatea 
de a spune altceva, decît acelaşi lucru. Duigou afirmă 
că traducerile moderne nu ţin seamă de bogăţia 
ebraicii, motiv pentru care crede că primul verset se 
poate traduce şi altfel: „Întreg pămîntul era închis într-o 
singură şi aceeaşi limbă pentru un singur şi unic 
eveniment”; ceea ce ar vrea să spună că oamenii 
Babelului erau perfect identici, erau condamnaţi să 
trăiască una şi aceeaşi istorie. Decriptat în acest fel 
mesajul Babelului este actual pentru omul unui veac 
sufocat de „mesaje”,  de fapt de un mesaj unic. 
Purcezînd de la răsărit, oamenii au găsit în ţara lui Senaar 
un şes şi au descălecat acolo. Este un text care în ebraică 
anunţă o nefericire, o catastrofă care va veni, iar 
nefericirea va veni mai ales pentru că oamenii nu vor 
să-şi amintească istoria şi să tragă de acolo învăţăminte: 
„pierzînd sensul, ei au pierdut identitatea lor. Întorcînd 
spatele trecutului lor, ei l-au întors de asemenea 
viitorului lor”. Ei au mers fără ţel într-o regiune 
deşertică în căutarea apei şi au descoperit o cîmpie; 
separîndu-se de originea lor, uitînd ceea ce le dădea 
identitate, oamenii Babelului s-au separat de ei înşişi. 
Apoi au zis unul către altul: ”Haidem să facem cărămizi şi să 
le ardem în foc!” Şi au folosit cărămida în loc de piatră, iar 
smoala în loc de var. În acest verset care anunţă 
construirea unei aşezări, pentru că oamenii nu aveau 
unde se adăposti, Duigou vede primul semn al 
alterităţii, „au zis unul către altul”, ceea ce implică 
distanţa între personaje: „termenul réa introduce pentru 
prima dată în Biblie noţiunea de distanţă şi deci, 
diferenţa între oameni: autorul introduce deja 
problematica alterităţii între unii şi alţii.” Ceea ce acum 
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apare doar în sînul comunităţii iudaice, va căpăta 
dimensiune mondială, oamenii sînt deja confruntaţi cu 
a-l percepe pe un „altul”. Şi au zis iarăşi: „Haidem să ne 
facem un oraş şi un turn al cărui vîrf să ajungă la cer şi să ne 
facem faimă înainte de ne împrăştia pe faţa a tot pămîntul! Şi 
acest verset arată că oamenii erau supuşi unui ordin, nu 
puteau scăpa unei dictaturi, ei nefiind decît nişte clone. 
Midrashul, susţine Duigou, afirmă că la originea 
ordinului se afla un dictator: Nemrod, amintit în 
capitolul 10 din Facerea; ceea ce susţin constructorii este 
un proiect absurd, demenţial: „a construi un turn al 
cărui vîrf atinge cerul, este complet irealist. Forţa 
extraordinară a imaginii provoacă cititorul care înţelege 
instantaneu imposibilitatea şi deci nebunia visului”. Ei 
nu doreau să se răspîndească, ci să stea într-un spaţiu 
ermetic în care să existe control, aservire, stăpînire; încă 
o dată refuzau să ţină seamă de lecţiile trecutului. 
Atunci S-a pogorît Domnul să vadă cetatea şi turnul pe care-
l zideau fiii oamenilor. Dumnezeu nu-i condamnă şi nu-i 
pedepseşte pe oamenii Babelului, nu intervine pentru 
a-i împiedica să continue un proiect lipsit de realism. 
Oamenii însă se credeau atot-puternici, iar lumea de 
astăzi nu este departe de acelaşi păcat al trufiei. Şi a zis 
Domnul: „Iată, toţi sînt de un neam şi o limbă au şi iată ce s-
au apucat să facă şi nu se vor opri de la ceea ce şi-au pus în 
gînd să facă”. Dumnezeu ştia că stăpînind o anume 
tehnică omul se va crede atot-puternic şi nu va mai 
avea conştiinţa autodistrugerii, şi nu se va opri pînă nu-
şi va atinge scopul; omul însuşi nu ar pune capăt 
acestei ambiţii nebune. În faţa tiraniei care punea 
stăpînire pe minţile oamenilor, Dumnezeu intervine. 
„Haidem, dar, să ne Pogorîm şi să amestecăm limbile lor, ca 
să nu se mai înţeleagă unul cu altul”. Duigou consideră că 
autorul textului biblic explică aici condiţiile naşterii 
omului în dimensiunea sa spirituală; Dumnezeu 
intervine şi încurcă limbile, fiecare om avînd de acum o 
înţelegere diferită a fiecărui cuvînt. „Dumnezeu nu a 
făcut ca oamenii să treacă de la o tragedie la alta. El i-a 
eliberat de o nebunie care nu putea să-i ducă decît la 
propria distrugere, pentru a le deschide drumul 
libertăţii şi al unui viitor posibil”, scrie Duigou; oamenii 
refuzau viitorul care cerea separarea de trecut, iar 
Dumnezeu i-a aruncat în aventura vieţii, i-a deschis 
către ceilalţi, i-a învăţat să-l accepte pe altul chiar dacă 
la început nu-i înţelegea cuvintele. Şi i-a împrăştiat 
Domnul de acolo în tot pămîntul şi au încetat de a mai zidi 
cetatea şi turnul. Textul nu lasă nici un dubiu: numai o 
intervenţie exterioară îi putea scoate pe oameni din 
izolare şi să-i deschidă lumii şi viitorului; prin el însuşi 
omul nu putea scăpa aceastei ambivalenţe, dorinţei de 
a construi şi de a distruge. În versetul amintit, 
Dumnezeu dispersează, împrăştie oamenii, dar lasă 
neatinsă dorinţa lor de a fi fericiţi şi de a locui acest 
pămînt. De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru că 
acolo a amestecat Domnul limbile a tot pămîntul şi de acoloi-
a împrăştiat  Domnul pe toată faţa pămîntului. „Pierderea 
limbii unice este deschiderea către dialog în 
recunoaşterea diferenţei. Babel este astfel, în manieră 
neaşteptată şi paradoxală, poarta către viitor”, scrie 
Daniel Duigou. Mitul biblic al turnului Babel nu este o 
poveste despre trecut, este o povestire care îşi află 
actualitatea în orice epocă a istoriei; astăzi între public 
şi privat, între exterior şi interior nu mai sînt frontiere, 
singularitatea nu mai are spaţiu de exprimare, trăim 
într-o „uitare a fiinţei”, cum spunea Heidegger. În 
Biblie, după mitul turnului Babel, odată cu Avram 
începe marea aventură a umanităţii. Frumoasă şi plină 
de tîlc invitaţia lui Daniel Duigou de a reciti mitul 
originii limbilor într-o contemporaneitate în care 
comunicare este în impas!

Şcoala de la Frankfurt

Profesor de psihanaliză şi director de colecţie la PUF, 
Paul-Laurent Assoun este autor a peste 30 de cărţi în 
principal consacrate psihanalizei, dar şi filosofiei; 
amintim cîteva dintre ele: Freud, la philosophie et les 
philosophes, 1976; Freud et la femme, 1983; Freud et 
Wittgenstein, 1988; Introduction a la métapsychologie 
freudienne, 1993; Le Regard et la voix. Leçons de 
psychanalyse, 1995; Leçons psychanalytiques sur l'angoise, 
2002; Dictionnaire des oeuvres psychanalytiques, 2009; 
Leçons psychanalytiques sur la jalousie, 2011. Recent una 
din cărţile sale apărută în 1987 a fost reeditată: L'Ecole 
de Francfort, Paris, Presses Universitaires de France, 
coll. „Quadrige”, 2012, 146 p. Şcoala de la Frankfurt 
este una din mişcările semnificative ale gîndirii 
contemporane, una din cele mai viguroase tentative de 
a gîndi criza Raţiunii din primele decenii ale veacului al 
XX-lea, o mişcare care acoperă o jumătate de secol, între 
1920 şi 1970.  Cartea lui Paul-Laurent Assoun are ca 
scop să răspundă întrebării: „Ce este Şcoala de la 

Frankfurt ?” Şcoala de la Frankfurt este un curent de 
gîndire care a apărut după crearea, printr-un decret al 
ministerului Educaţiei, la 3 februarie 1923, a Institutului 
de cercetări sociale – Institut fur Sozialforschung; în 
cadrul acestui Institut s-a configurat ceea ce avea mai 
tîrziu să se numească Şcoala de la Frankfurt. Cine au 
ilustrat ca fondatori sau continuatori acest curent de 
gîndire? Mai întîi trebuie amintit Max Horkheimer, 
fondatorul, „garantul prin persoana sa a identităţii 
istorice şi teoretice a mişcării”; mai ales în perioada 
exilului (1933-1948), cauzat de ajungerea la putere a 
regimului hitlerist, munca lui Horkheimer a fost 
continuată de Theodor Adorno, cel care în 1958 avea să 
preia conducerea Institutului. Alături de acest 
duumvirat, trebuie amintiţi şi cîţiva „asociaţi” care şi-
au intersectat traiectoriile teoretice cu cele ale Şcolii, 
păstrîndu-şi identităţile sau despărţindu-se radical; 
Herbert Marcuse are un statul ambiguu: inseparabil de 
destinul Şcolii şi totuşi urmîndu-şi propriul drum; 
Walter Benjamin, implicat istoric în proiect, fără a 
adera; Erich Fromm, apropiat al Şcolii de care apoi s-a 
îndepărtat radical. Assoun îl aminteşte şi pe Ernst Bloch 
care nu a făcut parte din Şcoală, dar ale cărui concepţii 
sînt în orizontul Şcolii, iar la continuatori un loc aparte 
îl rezervă hermeneuticii lui Jurgen Habermas care se 
înscrie în legitimitatea teoretică a Şcolii. Dar care au fost 
contribuţiile teoretice ale Şcolii de la Frankfurt? 
Conţinutul filosofic al Şcolii este constituit de principiile 
„Teoriei critice”, instanţa care face medierea între criza 
operei în istorie şi criza operei în Concept. Teza 
filosofică fundamentală a „Teoriei critice” este 
recuzarea „teoriei identităţii” a cărei formă a fost 
configurată de Hegel. Marcuse şi apoi Adorno vor 
contura liniamentele non-identităţii. Şcoala de la 
Frankfurt va fi în opoziţie cu o altă celebră mişcare din 
prima jumătate a secolului al XX-lea: Cercul de la Viena 
(Carnap, Neurath, Wittgenstein), curentul 
neopozitivist. Un loc important în angrenajul teoretic al 
Şcolii îl ocupă şi contribuţiile sale în ştiinţa socială, în 
clarificările sociologiei ca disciplină şi în relaţiile 
acesteia cu filosofia; în opinia fondatorilor, filosofia 
poate da un impuls cercetărilor particulare, în speţă 
sociologiei; în acest context să amintim că în primii ani 
ai Şcolii, catedra de sociologie a devenit catedra de 
„filosofie socială”. Marxismul nu intervine în 
problematica Şcolii decît ca doctrină exterioară, dar 
marxismul era atunci o problemă de actualitate, era 
perioada unei reînnoiri teoretice prin scrierile lui Georg 
Lukacs şi Karl Korsch. Să amintim că primul director al 
Institutului, Carl Grunberg, era deschis marxist şi pleda 
pentru un „marxism sociologic”. Un instrument care 
intervine în Teoria critică este psihanaliza, Şcoala 
recunoscîndu-i aportul în cîmpul cunoaşterii. 
Fondatorii Teoriei critice au avut un interes precoce 
pentru freudism, preluînd concepte şi interpretări 
pentru înţelegerea 
spaţiului social. Unul 
din punctele forte ale 
doctrinei Şcolii de la 
Frankfurt este filosofia 
istoriei, iar lucrarea 
fundamentală în 
legătură cu acest subiect 
este Dialektik der 
Aufklarung de Theodor 
Adorno şi Max 
Horkheimer în care cei 
doi se întreabă de ce 
umanitatea cade într-o 
nouă formă de barbarie; 
filosofia istoriei propusă 
de cei doi este o 
demontare a mitologiei 
modernităţii burgheze. 
Raţiunea nu mai este un 
referent al analizei, ci obiectul său, Raţiunea intrînd în 
conflict cu ea însăşi. În acest amplu context interogativ 
sînt rediscutate fundamentele antropologice, teoria 
estetică, morala (cu celebra Minima moralia a lui 
Adorno). Încercînd în finalul cărţii sale un bilanţ al 
„stăruinţelor teoretice” ale Şcolii de la Frankfurt, Paul-
Laurent Assoun afirmă că Şcoala este înainte de toate o 
jumătate de secol de lucrări de o vitalitate singulară, 
marcată de o varietate de direcţii de cercetare şi o 
diversitate de „fronturi”, totul sub semnul unei unităţi 
dinamice. Într-o lume în care stereotipurile ideologice 
proliferau, în care eroziunea sistemelor era dovedită, 
„Teoria critică dă un exemplu de gîndire efectiv critică, 
cea a unei raţiuni istorice gîndind fără indulgenţe 
propriile contradicţii”. 

pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE  
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Îndrăgostiţi de viaţă, optimişti, prietenoşi, veseli, cu un accentuat simţ al 
umorului, deschişi la minte şi la fire, cubanezii sunt nişte oameni minunaţi. Nu ştiu 
cîţi dintre ei au auzit de epicureism, dar toţi se bucură de fiece zi, îşi trăiesc în mod 
exuberant orice clipă a existenţei, profită de fiecare moment de „libertate” pe care li-
l dăruieşte Cel de Sus. Orice eveniment, chiar aparent insignifiant, orice întîmplare, 
chiar lipsită de importanţă, îi pot scoate în stradă, îi pot determina să se adune, să se 
bucure de prezenţa şi de bunele intenţii ale semenilor. Din orice nimic pot face un 
prilej de petreceri, dănţuie oricînd, beau (dacă au ce), se plimbă, fac dragoste fără 
nici un fel de prejudecăţi sau inhibiţii. Poate tocmai aceste mirabile calităţi ale lor, 
poate tocmai „je-m'en-fichisme-ul” firii lor i-au ajutat să supravieţuiască într-o 
societate care-i împinge în mod inexorabil spre o prematură moarte.

În cunoscuta sa lucrare La face cachée du Che (tradusă, sub titlul Che Guevara 
sau mistificarea istoriei,  într-o precară limbă română, de Cristina Livia Vasilescu – 
cartea apărută la PRO Editură şi Tipografie este de-a dreptul sufocată de greşeli, nu 
doar de corectură; pînă şi titlul original apare stîlcit), profesorul şi scriitorul cubanez 
Jacobo Machover (stabilit, din 1963, în Franţa) subliniază tendinţa spre zeflemea, 
spre „miştocăreală” a supuşilor lui Castro. Una din formele acestei tendinţe este şi 
obiceiul cubanezilor de a porecli pe oricine, inclusiv pe liderii de care se tem, dar 
cărora nu le cruţă defectele, păcatele, excesele, abuzurile, crimele. Cubanezii trăiesc 
voluptatea poreclelor. Acestea sunt de obicei pitoreşti, sugestive, punînd accent pe 
defecte, pe caracteristici fizice sau morale. De exemplu, prietenul meu cubanez, 
distinsul poet Alex Pausides este poreclit Osama bin Laden, dar nu din cauza firii 
sale (Alex e un om blajin, un tată şi un soţ de excepţie, un camarad de nădejde 
(iertat să-mi fie clişeul rămas în fiinţa mea din vremea limbajului de lemn!), un poet 
visător şi inspirat), ci din cauza aspectului fizic : trebuie să recunosc, din punct de 
vedere fizic, Alex Pausides seamănă ca două picături de apă cu fostul caid al 
teroriştilor din Al Quaida! 

Mai ales conducătorii revoluţiei au primit porecle ce reflectă spiritul ascuţit, 
critic, al antilezilor. Cele mai multe porecle le-a primit, îndrăznesc să afirm, Che 
Guevara, criminalul pe care şi astăzi unii dezaxaţi îl consideră un model de urmat. 
Pînă şi numele „Che” e un cognomen. Despre multe din supranumele sale am 
vorbit pe parcursul acestor notaţii. Le re-amintesc doar : „smulgătorul de dinţi” 
(aluzie la lipsa lui de pricepere în ale medicinii, deşi se pretindea a fi medic), 
„măcelarul de la La Cabaña” (trimitere directă la crimele făptuite de argentinian în 
perioada cît a fost comandantul fortăreţei în care erau închişi fără judecată toţi cei 
care nu susţineau destul de convingător 
revoluţia castristă), „ucigaşul fanatic” 
(ajunsese să ucidă chiar şi foşti camarazi de 
arme, insurgenţi din Sierra Maestra), 
„porcul” (această poreclă a primit-o încă 
din vremea călătoriei pe Granma şi a  
încartiruirii din munţi şi i se trage de la 
faptul că toţi camarazii săi constataseră cu 
uimire şi scîrbă că, deşi pretindea a fi 
absolvit Facultatea de Medicină din 
Buenos Aires, astmaticul Ernesto era certat 
rău de tot cu apa şi săpunul; practic nu se 
spăla aproape niciodată!). 

În fond, toate neamurile îşi poreclesc 
liderii, aşa cum toţi elevii lumii îşi 
poreclesc dascălii! În această privinţă, 
Ceauşescu putea intra în cartea 
recordurilor : nu cred că a existat om mai 
poreclit decît el! Iar cînd aceşti conducători sunt urîţi de popor sau devin dictatori, 
ţine-te, frate! Poreclele curg, dar unele din ele se nasc din servilism, din cult al 
personalităţii (vă mai amintiţi de „Geniul Carpaţilor”?!), din frică şi interes, ele fiind 
chiar însuşite cu seninătate şi mîndrie de destinatarii lor. Benito Mussolini era 
supranumit „Il Duce”, care nu este echivalentul vreunui rang nobiliar, ci, venit din 
latină, înseamnă „ghid”, conducător; lui Iosif Broz, i se spunea Tito (o alăturare a 
două cuvinte croate menită să arate autoritatea celui numit astfel); Francisco Franco 
devenise „El Caudillo”, adică „ghidul”, „conducătorul”, termeni care traduc şi 
supranumele lui Adolf Hitler : Der Führer; „fratele cel mare” Pol Pot, nume sub care 
a intrat în istorie criminalul secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Kampuchia Democrată, pe numele său adevărat Saloth Sar, constituie, de fapt, 
abrevierea expresiei „Potential Political”; Nguyen Sinh Cung, tatăl tuturor 
vietnamezilor de stînga, a devenit „cel care străluceşte”, adică Ho Şi Min, căruia, 
vietnamezii din nord îi mai spuneau şi „unchiul Ho”; Kim Il Sun, după ce a fost 
„Marele Conducător”, din clipa în care s-a dus în secţiunea internaţionalistă a 
iadului, a devenit „preşedintele etern”; François Duvallier era Papa Doc, iar lista e 
departe de a fi epuizată; „tătucul” Stalin, „marele cîrmaci” Mao şi „părintele 
proletariatului” Lenin au avut fel de fel de porecle (de remarcat faptul că pînă şi 
numele Stalin şi Lenin sunt de împrumut, deci tot nişte porecle!), iar piticul 
scorniceştean i-a întrecut pe toţi, el fiind cunoscut în România numai pe baza 
poreclelor cu care-l blestemau bravii făuritori ai societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate; lui Franco, aş zice eu, nici nu-i mai trebuiau porecle, deoarece el se 
numea, nici mai mult nici mai puţin (ţineţi-vă bine!) : Francisco Paulino 
Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde!

Raul e poreclit „fetiţa”, din cauza apucăturilor sale homosexuale, manifestate 
mai ales (şi mai vizibil), în perioada hîrjonelilor războinice (şi nu numai!) din Sierra 
Maestra. Pentru a-şi face uitat trecutul frămîntat (de mulţi!), după venirea la putere 
a clanului Castro, Raul, împreună cu Fidel şi cu Che, a pornit o acerbă prigoană 
împotriva pidosnicilor, mulţi homosexuali căzînd victime înverşunării acestora, în 
perioada în care Ernesto Guevara a fost comandantul fortăreţei La Cabaña. Evident, 
Fidel e mai bogat în porecle decît fratele său mai mic, în primul rînd, pentru că 
actualul dictator al Cubei nu prea a ieşit în faţă, ci a stat vreme de o jumătate de veac 
în umbra fratelui mai cunoscut. 

A propos de ieşitul în faţă : am participat de curînd la cea dintîi ediţie a 
festivalului de umor de la Vama, organizat de scriitorii Mihai Batog-Bujeniţă şi 
Sorin Cotlarciuc. Cel dintîi, comandor de aviaţie, al doilea, medic stomatolog, fac o 
echipă pe cinste şi au organizat o foarte reuşită manifestare culturală, în faţa căreia 

nu pot decît să spun „Chapeau!”. Ei bine, în acele „zile de fior şi rîs” am auzit o 
epigramă care mi-a plăcut şi pe care o reproduc, prezentîndu-i scuze autorului 
pentru faptul că nu i-am reţinut numele : „László Tőkés, la-nceput, / S-a băgat în 
faţă, / Dar apoi a dispărut / Ca... maghiaru-n ceaţă!”. Sper ca măcar ungurii cu 
simţul umorului să nu mă considere un xenofob! 

Dar să revin la oile mele cubaneze! Raul e mai ponderat în tot ce face, nu e atît de 
năvalnic, de temperamental ca fratele său vitreg („vitreg” pentru că arzoaica şi 
infidela creolă Lina Cruz, rea de muscă, nu-l avea ca amant doar pe Angel Castro, al 
cărui bastard era Fidel,  ci şi pe sergentul Felipe Miraval, metis, la rîndu-i, cu 
ascendenţă chineză şi mulatră). Sîngele metisat al lui Raul e vinovat de această 
aparentă „cuminţenie”, originile asiatice ale tatălui ferindu-l de efuziuni şi 
impunîndu-i o conduită mai discretă, dar mai eficientă! E şi mai diplomat şi mai 
viclean decît fratele său mai mare, el preferînd să rămînă „eminenţa cenuşie”, omul 
din umbră care trage sforile, care ţese iţele şi intrigile departe de ochii curioşi şi 
adesea ostili ai lumii. Cei care au văzut în „fetiţă” doar eternul perdant, doar eternul 
număr doi, doar unul din cei mulţi care transpuneau în realitate capriciile liderului 
suprem şi executau ordinele acestuia s-au înşelat amarnic. În realitate, Raul a fost, 
alături de fratele său, mereu la comandă, în toate deceniile de înflorire a clanului. Să 
nu uităm că el a organizat şi a condus armata, că a avut sub comanda lui serviciile 
secrete, poliţia politică şi temutele comandamente de apărare a revoluţiei! 

În al doilea rînd, Fidel a fost obişnuit de mic cu poreclele, căci, fiind fiu ilegitim – 
„copil din flori”, adică, deoarece aşa se spune pe la noi –, a fost botezat de un bunic 
abia în 1935, deci cînd avea nouă ani, iar pînă atunci nu purtase un nume, ci fusese 
gratulat cu tot felul de porecle de tovarăşii săi de joacă.

„El Lider Maximo” (cum i se spune în sens peiorativ) sau El Comandante (cum îi 
spun partizanii săi) sunt poreclele cele mai cunoscute ale lui Fidel. Acestuia îi 
convine cînd este numit Comandante, dar tot el tună şi fulgeră atunci cînd aude 
înjositorul şi duşmănosul „el lider maximo”. Dar, de-a lungul vremii i s-a spus şi „El 
Muchacho loco” (băiatul nebun – poreclă cu care s-a ales după tentativa nebunească 
de a cuceri cazarma Moncada) sau „El caballo” (calul), poreclă foarte răspîndită 
printre supuşii săi şi care, cred, ar trebui explicată : după fuga lui Fulgencio Batista 
în Republica Dominicană, nu a fost nevoie să treacă prea mult timp pentru ca toţi 
cubanezii să înţeleagă cine este adevăratul conducător în ţara lor. Aşa s-a născut 
porecla „el numero uno”, pe care o poartă şi acum, dar, fiindcă aceasta era prea 
directă, deci prea riscantă, mai ales pentru cei care o asociau cu nu prea măgulitoare 
cuvinte la adresa lui Fidel, hîtrii insulari (şi sunt destui!) l-au numit „calul”. De ce? 
Deoarece „el caballo” este o subtilă trimitere la figura corespunzătoare primului 
număr („el numero uno”!) de la loteria clandestină din Cuba. Altfel spus, calul iese 

întotdeauna primul la jocurile de noroc, 
deci El Caballo constituie echivalentul 
celeilalte porecle, dar este mult mai puţin 
periculos pentru cei ce nu-şi pot ţine limba 
după dinţi şi se trezesc comentatori politici 
într-o ţară în care deschisul gurii e 
echivalent cu închisoarea, într-o ţară în 
care singura manifestare admisă este 
pronunţarea de lozinci revoluţionare şi de 
sloganuri antiamericane! Lui Fidel i se mai 
spune şi „quien tu sabes”, adică „ştii tu 
cine”. În acest mod, cei mai fricoşi îl 
numesc fără a-l numi şi fără a-şi periclita 
existenţa, iar sintagma este însoţită de un 
gest semnificativ la bărbie, aluzie evidentă 
la barba lui El Comandante. De altfel, 
evoluţia poreclelor lui Fidel e destul de 
interesantă : în 1959 i se spunea „El 
Caballo”, adică „el numero uno”; în 1962, 

„El Barbaro” (atenţie, „el barbudo”, poreclă pe care de asemenea a purtat-o alături 
de camarazii săi din Sierra Maestra, are o altă semnificaţie; astăzi „los barbudos” a 
ajuns un termen generic ce îi înglobează pe toţi capii revoluţiei care au fost 
guerilleros în munţi, alături de Fidel, de Raul, de Che, de Camilo Cienfuegos, de 
Juan Manuel Marquez, de Juan Almeida Bosque sau de Huber Matos); în 1968 
ajunsese „La Bestia”, pentru ca zece ani mai tîrziu, în 1978, după ce anihilase orice 
împotrivire la regimul său totalitar, să devină „El Comandante en Jefe”. Dar, de-a 
lungul unei jumătăţi de veac de dictatură, ţinînd cont de faptul că şi-a distrus 
poporul, poreclele lui Fidel s-au mai schimbat, el devenind astăzi şi „El Dictador”, 
„El Asesino”, „El Tirano”. Astăzi, cînd s-au aflat multe din secretele vieţii clanului 
Castro, chiar şi vestitul şi atît de frecventul „hijo de puta” pe care cubanezii îl 
folosesc la fel de des la adresa bărbosului şef, pe cît de des românii îl trimiteau la 
origini pe fiul lui Andruţa, nici măcar nu poate fi socotit o înjurătură sau o poreclă. 
În cazul lui „el comandante”, „hijo de puta” nu e decît adevărul gol-goluţ!

Dacă Fidel este „El Caballo”, calul, Raul este „El Burro”, măgarul, adică s-a ales 
cu o poreclă cu accentuate conotaţii depreciative. Astfel botezat, el poartă povara 
dispreţului cu care cubanezii l-au înconjurat întotdeauna pe Raul, nu doar din cauza 
deviaţiilor sale sexuale, ci şi pentru că ucidea din plăcere deţinuţii din Fortăreaţa La 
Cabaña, împreună cu celălalt sanguinar, măcelarul Ernesto Che Guevara, trecut din 
fericire la cazanele cu smoală ale Gheenei destul de devreme, în octombrie 1967.

Poreclele merg mînă-n mînă cu veselia, cu ronul, dar şi cu ghiorăitul maţelor, cu 
miştoul, cu ironia disperării, adică exact cu acel haz de necaz pe care şi românii l-au 
cunoscut atît de bine. Poate de aceea cubanezii de azi, mai ales tinerii, care în nici un 
caz nu privesc lumea cu ochii celor speriaţi de mincinoasa şi propagandistica 
ameninţare a imperialismului american, tinerii care chiar vor să cunoască acest 
imperialism şi să se deschidă spre lume, luînd la mişto vestitul slogan din vremea 
venirii la putere a bărboşilor („¡Cuba si, yanquis no!”) îndrăznesc să afirme în mod 
deschis că vor să scape de „el lider maximo”, afişînd (chiar şi pe haine!) o afirmaţie 
de neconceput în urmă cu cîţiva ani : „¡Cuba si, Castro no!”. Văzînd acest slogan pe 
tricourile unor studenţi, văzînd afişe lipite în clandestinitate, afişe care-l înfăţişează 
pe Fidel în chip de vampir sau de anus, avînd scris pe frunte cu culoarea roşie a 
sîngelui cuvîntul „asesino” îndrăznesc să afirm că, timidă încă, expunîndu-se 
represiunii şi terorii, se naşte în rîndul studenţilor şi în mediile artistice o mişcare 
clară de împotrivire, de ieşire din lumea revoluţiei perpetue. (va urma )
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Care este izvorul elocinţei ciceroniene?
”Sufletul instruit din belşug prin cunoaşterea 

variată a tuturor lucrurilor, îndrăgind ceea ce proclamă 
şi detestând ceea ce înfierează. La acestea trebuie să 
adaug bunul simţ firesc, înţelepciune şi prudenţă 
(consilium), care pot fi cuprinse î percepţie... Mai întâi 
trebuie să avem grijă cum gândim şi apoi să ne potrivim 
cuvintele cu raţionamentele şi nu invers. Să nu neglijăm 
nici preceptele artei, căci ele ne pot fi de mare folos în 
inventarea, dispunerea şi tratarea argumentelor noastre”. 
(subl. noastre)

O înţelepciune care nu poate fi străină criticii 
literare, orice am spune, ea „dă învăţătură” poeţilor şi 
nu invers, deşi au de învăţat unii de la alţii. Perpetuum 
mobile.

Să revenim însă la Montaigne, în ambianţa scrierilor 
umaniştilor italieni, cuprinzând noi concepţii despre 
artă, care au început să ajungă în Franţa (în a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea), iar grupul de poeţi 
Ronsard şi Pleiada vor crea modelelor italiene un al 
doilea centru european. Franţa a devenit primul arbitru 
în materia de poezie, iar curând şi în domeniul artelor 
plastice şi astfel au ajuns oamenii de litere Montaigne şi 
Malherbe să domine câmpul esteticii.

Eseurile lui Montaigne, publicate în 1580, au fost 
considerate a posteriori drept una dintre cele trei mari 
contribuţii din estetica franceză a secolului al XVI-lea, 
împreună cu Art poétique a lui Jacques Pelletier du 
Mans (1517-1582), inspirată de Horaţiu, din care 
extragem din mers vestitul îndemn: ”Primul lucru pe 
care trebuie să-l facă poetul este să meargă şi să vadă pe 
viu ceea ce n-a văzut decât în scris. (...) Altminteri nu va 
scrie niciodată cutezător.” Cât despre estetica lui 
Malherbe, de-ar fi să ne amintim fie şi numai 
exclamaţia lui Boileau din Arta poetică: ”Enfin, 
Malherbe vint!” (au pierdut mult francofonii 
universitari ieşeni d´autant, care nu l-au auzit 
pronunţând tirada pe ilustrul profesor şi comparativist 
N. I. Popa, fratele autorului lui Velerim şi Veler, 
Doamne, exprimând satisfacţia la apariţia poetului 
care-i întruchipa idealul de poezie), vom admite că 
necesită o abordare aparte.

Eseurile lui Montaigne aparţin memoriilor, deşi 
înregistrează mai curând reflecţii decât evenimente. Cei 
care l-au citit, au convenit că autorul era un sceptic, care 
refuză problematica dificilă şi se păstrează în 
neutralitate faţă de concepţii rivale. Era şi un relativist, 
susţinând că toate adevărurile sunt produsul obiceiului 
şi cred că de aceea l-a preocupat numai mersul lumii în 
care a trăit şi nimic altceva. Mai important pentru noi, 
cei de azi, îmi apare faptul că a adoptat atitudinea 
pozitivă (celebrul remediu actual) faţă de lume şi de 
viaţă, care nu-i nici bună, nici rea, dar stă în puterea 
noastră s-o facem plăcută. Dar, pentru asta, trebuie ca 
viaţa să fie în primul rând liberă, atât de tirania altora, 
cât şi faţă de propriile noastre patimi, ataşamente, 
dogme. Considerând omul parte din natură (”nu 
suntem nici mai sus nici mai jos decât celelalte toate”), 
Montaigne scrie că fiecare om se deosebeşte de ceilalţi 
şi de propriul sine pentru că se află în continuă 
schimbare. Individualistul Montaigne este dublat de un 
raţionalist, raţiunea fiind pentru Montaigne cea mai 
bună măsură a adevărului şi cea mai bună călăuză în 
viaţă.

Desigur ne intrigă faptul că făcând un tur al Italiei şi 
redactând un jurnal de călătorie, Montaigne nu face nici 
o referire la opere de artă renascentiste, pe care le-a 
contemplat; tot astfel, Eseurile sale nu conţin nici o 
discuţie specială despre probleme estetice. Referirile 
ocazionale sunt însă numeroase, iar judecăţile 
referitoare la frumos şi la artă, sunt memorabile, chiar 
dacă autorul evită cu obstinaţie definiţia esenţei 
frumosului sau vreo teorie generală.

Indicând proprietăţi ale frumosului, Montaigne 
reţine că noi concepem formele în conformitate cu 
propriile înclinaţii; care, la rândul lor, depind de 
climatul locurilor unde ne-am născut şi ne-am făcut 
educaţia. ”Ştim din experienţă, parcă pipăind cu 
degetele, că forma fiinţei noastre depinde de văzduhul, 
climatul, glia unde ne naştem şi nu numai boiul, natura 
sau înfăţişarea, ci şi facultăţile sufleteşti”.

Eseistul francez nu făcea distincţie între frumuseţea 
naturii şi frumuseţea artei, dar credea că frumuseţea 
naturii este mai deplină şi mai demnă de încredere, de 
aceea prefera contemplarea priveliştilor naturii operelor 
de artă. Credea că, pentru a fi frumoasă, arta trebuie să 
semene cu natura; acesta era criteriu al perfecţiunii 

pentru Montaigne. Comparând bisericile franţuzeşti, 
care par a creşte direct din pământ, cu templele italiene, 
care-i păreau întrucâtva artificiale, Montaigne are 
dorinţa de ”a naturaliza arta”, aşa cum italienii 
”artialisent la nature” (artificializează natura).

”Arta este supusă unor reguli, dar poezia, «partea 
cea mai desăvârşită din ea», nu ne suscită judecată, ci 
ne-o răpeşte şi ne-o pustieşte”... «La teatru se vede mai 
limpede că inspiraţia sacră a muzelor, după ce l-au 
stârnit pe poet spre mânie, jale sau ură, smulgându-l 
din sinele propriu încotro vor ele, îl lovesc şi pe poet şi 
pe actor, iar prin actor o întreagă mulţime de 
spectatori»”. 

Montaigne admite că la un nivel inferior poezia 
poate fi judecată în funcţie de reguli şi de meşteşug, dar 
adevărata, sublima poezie se ridică deasupra tuturor 
regulilor. ”Sprinteneala închipuirii, ea saltă şi umflă 
cuvintele”, de aici virtuţi, dar şi erori poetice: „Îmi pare 
că toate sclifoselile pe lângă drum pornesc mai curând 
din nebunie, din ambiţie înfumurată decât din raţiune 
adevărată”. (”Ceea ce e bine spus, e bine gândit” scrie 
în altă parte). ”Căutarea de fraze noi şi cuvinte 
neobişnuite se trage dintr-o ambiţie scolastică şi 
copilărească.” ”Mie îmi place buiestrul poetic. Cum zice 
Platon, aceasta este o artă uşoară, jucăuşă, 
demonicească”.

Pentru Montaigne, prin urmare, în poezie mai cu 
seamă, forma este importantă, dar în şi mai mare 
măsură, conţinutul. Aşa cum calitatea picturii este 
determinată nu numai de o mână expertă, ci şi de 
suflet, tot astfel calitatea poeziei nu depinde de forma 
versificaţiei, ”un poet tot bun este, chiar dacă 

versificaţia lui este proastă”.
Evident, ca să-i liniştesc pe poeţii noştri, adaug 

îndată că această ultimă judecată despre artă apare ca 
simplă expresie a unei preferinţe personale. Cum tot o 
predilecţie personală sunt aserţiunile ”frumosul este 
simplu” sau ”frumosul este natural”, ”nimic nu-i mai 
urât decât frumuseţea artificială sau născocită”. 
Montaigne a pus mare preţ pe ”simplu şi naiv”, nu-i 
plăceau tiradele pretenţioase sau aşa-numitele 
”elévations venteuses” (elocvenţe găunoase), iar în 
privinţa frumuseţii artificiale se pare că nu avea nici o 
înclinaţie spre originalitate, ceea ce ”stiliştii” actuali i-ar 
putea reproşa pe bună dreptate.

Desigur, Eseurile lui Montaigne nu ambiţionează un 
sistem estetic complet, e vorba de observaţii mai mult 
sau mai puţin coordonate despre frumos, artă şi poezie. 
Observaţiile acestea exprimă însă un punct de vedere 
estetic, care, pe vremea lui Montaigne, se despărţea de 
o tradiţie predominantă, subliniind relativitatea şi 
subiectivitatea frumosului, precum şi importanţa 
limitată a regulilor şi a principiilor generale pentru artă.

Mai rămâne însă ceva esenţial – subtilitatea 
observaţiilor care face lucrurile sensibile greu de 
perceput prin simţuri, iar pe cele intelectuale, greu de 
perceput la prima lectură. Poate că este doar o impresie 
creată de convingeri mai vechi despre manierismul 
secolului al XVI-lea francez. Dar nu – pentru 
Montaigne, ca şi un secol mai târziu pentru Descartes, 
ambii căutând solitudinea care să le permită gândirea 
ca mod de viaţă şi ca sistem, rămânând însă în contact 
personal cu lumea – a subzistat acel realism (să-l 

numim tipic francez?), care nu elimină nici erudiţia, nici 
abstracţiunile, dar nu le lasă să cadă în arbitrar.

Este acea credinţă a intelectualului francez într-un 
Moi orgolios, quasi mistic, este o aptitudine specifică 
de a căuta şi a găsi adevărul şi de a fonda o filosofie pe 
această credinţă sau pe acest sentiment al unei misiuni 
aproape profetice, care împinge spre aflarea 
elementelor necesare în sinele propriu, prin repliere, 
meditaţie, luare în stăpânire. Spiritul lui Descartes a 
conceput un scop de construire a unui sistem de 
gândire, un mijloc de organizare intelectuală, sigur de 
faptul că întreaga existenţă trebuie să facă posibilă 
această lucrare, să asigure prin conformism politic şi 
religios liniştea necesară gândirii. Moralistul Descartes 
punea această lucrare în serviciul vieţii: ”J´avais un 
extreme désir d´apprendre a distinguer le vrai d´avec le 
faux pour voir dans mes actions et marcher avec 
assurance en cette vie” (Discours).

Eseurile lui Montaigne nu sunt ”încercări”, ci 
experienţe ale sinelui, cele mai apropiate pe care omul 
poate să le facă întru descoperirea acelui Moi, pe care o 
va urma în secolul al XVII-lea Blaise Pascal, amendând 
sinele: ”le moi est haissable”. Nu cred că Pascal a 
pronunţat această condamnare, penntru că a resimţit 
excesele acelui egotism francez în sinele propriu, 
deoarece Pensées exprimă reacţia personală a 
filosofului faţă de egoismul, absenţa carităţii, 
suprasolicitarea interesului pecuniar, manifestări 
egoiste şi dure, tot ceea ce i-a oferit societatea timpului 
său.

Montaigne este un copil al secolului al XVI-lea, secol 
soldat prin tot atâtea eşecuri câte iluzii şi-a făcut. 
Marguerite de Navarre, Rabelais s-au întors spre trecut; 
Montaigne, Charron, d´Urfé au privit în viitor; 
Malherbe, Descartes, Gassendi au ieşit din secolul al 
XVI-lea. Se admite că însuşi Corneille a fost mai 
apropiat din multe puncte de vedere de Montaigne, 
decât de Racine sau Boileau. Rezultatul secolului ar fi 
fost mult mai negativ, dacă ţinem cont de acel 
scepticism general care a încurajat multe confuzii, dar a 
devenit cu toate acestea pozitiv, prin auto-reducţie, 
adică prin acceptarea relativismului şi a realismului. 
Istoria umanismului european, prin studiul vieţii 
intelectuale din Franţa, relevă un efort de degajare faţă 
de textele clasice şi de eliberarea studiului omului şi a 
realităţii înconjurătoare de conceptele unor sisteme de 
gândire anchilozate. În acest sens, secolul lui 
Montaigne, mai mult decât prin erudiţie, ne apare unul 
veritabil umanist.

Posibil ca Montaigne să fi fost mai mult decât ceilalţi 
legat de particular, de contingentul individual, dar în 
anchetele sale s-a interesat de toate ”cazurile” omeneşti, 
cu atât mai atractive pentru el, cu cât erau mai 
singulare, iar el însuşi ne apare ”un caz” printre altele, 
cu deosebirea că mai important, fireşte. De aici 
admiraţia lui pentru Tacit sau Plutarh, dar a jucat un rol 
şi gustul general al epocii pentru ”vieţi”, în usajul 
tragediei şi romanului.

Ca scriitor, Montaigne pare să fi iubit mai mult 
decât orice altceva varietatea, exprimându-şi preferinţele 
pe ton de conversaţie liberă, colocvială, degajată, 
atrăgătoare. Eseurile sunt alcătuite dintr-un număr 
limitat de întrebări, succesiv reluate pe măsura 
modificării circumstanţelor sau a reacţiilor autorului. 
”Scriitura” lui Motaigne se face simţită şi prin bizareria 
titlurilor, puţin potrivite la majoritatea capitolelor. Ca 
să ne intrige? Din cochetărie, dorinţa de a impulsiona 
curiozitatea cititorilor, refuzul de a trata aglomeraţia de 
fragmente disparate în jurul unui pretext ca pe un 
subiect veritabil? Toate aceste ipoteze sunt posibile, 
cum posibilă este şi lungirea capitolelor pe măsura 
progresului gândirii înregistrat cu scurgerea anilor.

Prin toate aceste aspecte, Montaigne îmi apare ca un 
moment bine marcat în viaţa intelectuală a Franţei; 
gândirea începe să se degajeze de erudiţia clasică, îşi 
caută forme proprii în construcţii specifice, iar proza 
tinde să se desprindă de filosofie, pentru a deveni o 
artă. 

A fost astfel ”un vent de fraicheur”. Pour ”la bonne 
bouche”, cum spun francezii, iată maxime ale lui 
Montaigne, posibil să apară foarte actuale pentru un 
cititor din secolul XXI: ”C´est faiblesse de céder aux 
maux, mais c´est folie de les nourir” (Slăbiciune este să 
cedezi suferinţelor, dar nebunie este să le întreţii.); ”Ce 
n´est pas victoire si elle ne met fin a la guerre” (Nu este 
biruinţă, dacă nu pune capăt războiului.); ”Je crois des 
hommes plus malaisément la constance que toute autre 
chose si rien plus volontiere que l´instabilité. Qui en 
jugerait en détail, recontrerait, a mon avis, plus souvent 
a dire vrai”. 

(”Cred mai greu, despre oameni că sunt statornici şi 
mai uşor că sunt nestatornici. Cine i-ar judeca cu 
amănunţime, bucată cu bucată, ar nimeri cel mai adesea 
adevărul.”) 

gîndul şi lumea

Natalia CANTEMIR

Michel de Montaigne, 
Essais (2)
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Poemele pe care le-am tradus în această pagină 
mi-au fost trimise de un prieten flamand, scriitorul 
Willem M. Roggeman, cu rugămintea de a le publica 
în Cronica în versiune românească. Pe autorul lor, 
Guy van Hoof, nu-l cunosc, iar despre versuri ştiu 
doar că au apărut în prestigioasa revistă literară 
Sources, editată de Casa Internaţională a Poeziei din 
Namur, publicaţie ce-l are ca redactor-şef pe 
distinsul poet, istoric şi critic literar Eric Brogniet. 
Faptul că autorul uluitorului volum de versuri 
Autoportrait au suaire a acceptat ca respectivul 
grupaj să apară în revista pe care o conduce (şi unde 
am avut în cîteva rînduri privilegiul de a publica nu 
doar poeme, ci şi crîmpeie de gînduri despre istoria 
literaturii belgiene de expresie franceză) constituie 
pentru mine o garanţie, aşa că, iată, îi îndeplinesc 
rugămintea prietenului Willem M. Roggeman.

Poet, critic literar, eseist, Guy van Hoof s-a 
născut pe 23 iulie 1943 la Borgerhout (Anvers) şi este 
preocupat nu doar de propria scriitură, ci şi de 
promovarea artiştilor vizuali. De altfel, a colaborat 
cu scriitorul Willem M. Roggeman şi cu artistul 
plastic Willy Van Eeckhout (un „înverşunat apărător 
al picturii abstracte şi gestuale”) pentru realizarea a 
ceea ce ei numesc „palimpseste contemporane”, 
opere de artă ce constituie o adevărată simbioză 
între cuvînt şi imagine.

A publicat mult, în diferite domenii, nu reţin în 
această pagină din opera sa decît cîteva volume de 
versuri : Vezuviul de foc (Anvers, 1962), Fără 
Requiem (Albatros, Bruxelles, 1972), Din fericire, 
vremea a fost minunată în week-end (Ed. Van 
Hyfte, Anvers, 1979), Schimburi (Masereelfonds, 
Gent, 1981), Nimic de spus (1985), Legile lui 
Copernic (Nioba, Anvers, 1988), Ceea ce nu s-ar 
putea aştepta (Woodland, Anvers, 2005), Iazuri 
negre (Litera-Este, Antwerp, 2006) şi Confesiuni 
(Litera-Este, Antwerp, 2006).

Din anul 2009, Guy van Hoof este membru al 
consiliului de administraţie al „Asociaţiei 
Scriitorilor” din Belgia.

Poemele extrase pentru PoeMondia fac parte din 
volumul Bestand (Trêve), tradus din  neerlandeză 
de Hélène Papot. În româneşte i-am putea spune şi 
Tihnă.

Călătorii

Călătorii îşi pun întotdeauna palmele
protectoare peste penajul păsării
Ei caută perfecţiunea
călătoresc spre lumina
ce tămăduieşte vechile răni

În noaptea 
ce miroase a lemn-dulce
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Guy van Hoof (Belgia) şi-au luat deja rămas-bun
au schimbat adrese şi nume
au aruncat cuvinte în foc

Călătoria lor trece dincolo
de anii trăiţi
ei visează la o casă
în care să viseze la o călătorie

Îşi beau nostalgia
citesc drumurile secrete ale reliefului
palmei
nimeni nu revine din ţara lor

Există graniţe pe care trebuie să le depăşeşti
călătoreşti în umbrele de altădată
pe urmele măcinării şi ale uitării

Strategie

Lucirea lunii
se-nveşniceşte peste infinit

Nu suntem născuţi aici
ci în insule îndepărtate

Era o casă în visul 
unui om 
ce se simţea prea mic în propria piele

Era vocea unei femei
în conflict cu ecoul ei
îndoindu-se de propria existenţă

Era piaţa neagră
în libertate,
amprentele digitale ale anonimilor

Era o ţară
în care nici o moarte nu lăsa indiferent pe cineva,
în care un act de naştere nu oferea nici o garanţie

Era un oraş, împărţit
între o încredere zăpăcită
şi şansele supravieţuirii

Era o lume 
în care tu trăiai în cercuri
o viaţă fără apărare

Gheaţă neagră

Noaptea
cînd ziua se sfîrşeşte
mor de tăcere

Umbra pe zid
aplecată asupra mea
îmi spune ceea ce-mi place să aud

Viaţa pare tot mai departe
începută ca un vis urît
o vizită nedorită
de efracţie şi de ignoranţă

Acum ştiu 
firul cutezător al timpului
respir
cu gheaţă neagră pe ochi

E inutil să revin
locurile familiare
sunt de acum înainte vetrele focului :
casa natală există numai
în alb şi negru pe hîrtie în hibernare

Dimineaţă Abandonată

Peste oraş 
a alunecat un şoim încapişonat
de o noapte ca un heleşteu negru
în care totul pare limpede
şi pur
ca o lebădă
retrasă în sine

moment atemporal
ce trasează schiţa unei vieţi
imaginare, perfectă prin coincidenţa
tuturor vocilor
tuturor buzelor
şi printr-o strălucire niciodată regăsită ziua :
clipocitul regulat al luminii pe apa
veşnic adîncă
tăcută

astfel se naşte iluzia
că o fierbinte dorinţă te cuprinde
o aripă
de sticlă roşie
ţîşnită din neant
care apoi
te aruncă înapoi
ca pe o inimă smulsă
pe insulă, cea a Dimineţii Abandonate

Civilizaţie

Noi nu ne numărăm morţii,
ci le estimăm numărul

Ei poartă pe buze
vorbe profetice
şi bucşesc ziarul,
programele culturale
şi publicaţiile magazin : business
as usual

durerea lor se vinde în saloane;
sînge negru se scurge din ambulanţe
pe covorul berber ţesut de mînă

Crimele pe care le citeai altădată 
în gazete cosmetizate şi învăluite
în eufemisme, se comit de acum înainte cu sînge rece
sub privirea obişnuită cu orice

Duel

amiaza
se roteşte drept pe axa ei
într-un duel de praf şi de soare
în care chipurile îşi oferă
un profil clement
mirat că-n această epocă
cineva practică răbdarea ca pe o calitate
într-o misterioasă tentativă
de a recîştiga o fărîmă
dintr-o bătălie pierdută
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