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Valeriu STANCU

Citius, altius, fortius! (II)
„excursioniştii” au dreptate şi că important e să 
călătoreşti pînă la arene, să-ţi faci cumpărăturile în 
fieful organizatorilor şi să revii mîndru nevoie mare că 
ai participat la un eveniment la care alţii au avut 
rolurile principale, iar tu te-ai mulţumit cu cel de 
figurant! Dar (ne întrebăm retoric, evident!) cei care se 
întorc mereu acasă cu coada între picioare şi ne tot 
traduc afirmaţiile franţuzului băgîndu-ni-le-n ochi, de 
ce nu-şi amintesc şi deviza jocurilor olimpice : „Citius, 
altius, fortius!”, adică „mai repede, mai sus, mai tare”? 
Deviză care, aş zice eu, nu îndeamnă doar la o 
participare figurativă, pasivă, ci, dimpotrivă, îşi 
propune să stimuleze în fiecare sportiv dorinţa de a fi 
cel mai bun!

Nu sunt un nostalgic, am dovedit-o, cred, prin tot ce 
am scris, dar, dacă tot am făcut-o pe comparatistul în 
legătură cu vecinii şi cu ţări mai îndepărtate, mi se pare 
normal să ne comparăm cu noi înşine în vremi care nu 
sunt prea îndepărtate de prezent : în 1960, la Roma, am 
obţinut zece medalii şi locul 11; la ediţia din 1964 a 
Jocurilor Olimpice, desfăşurată la Tokyo, România 
obţinea 12 medalii; în 1968,  în Mexico City am cucerit 
15 medalii (din care patru de aur); la München, în 1972, 
am obţinut o recoltă de 16 medalii; în 1976, de la 
Montreal, delegaţia sportivă a ţării noastre se întorcea 
cu 27 de medalii (între care, patru de aur) şi ocupa 
poziţia a noua în clasamentul pe naţiuni; la Moscova, în 
1980, 25 de medalii au fost ale sportivilor români (şase 
din acestea sunt de aur). La Los Angeles, cu 53 de 
medalii cîştigate, (20 de aur!), anul 1984 a marcat 
apogeul participării noastre la Jocurile Olimpice. Am 
urcat atunci pînă pe locul doi, înaintea RFG-ului, 
Chinei, Italiei, Canadei. E drept, întrecerile s-au 
desfăşurat fără prezenţa URSS, dar cine a pus ţara 
sovietelor să nu se prezinte?! Războiul rece şi boicotul 
n-au fost inventate de români! În 1988, la Seul, am 
cucerit 27 de medalii, din care şapte de aur şi ocupam 
locul opt în clasamentul naţiunilor. La Barcelona, în 
1992 am avut 18 medalii (4 de aur) şi locul 14; aceeaşi 
poziţie am ocupat-o la Atlanta (1996), cu 20 de medalii 
(4 aur) şi tot locul 14 l-am ocupat la Tokyo, în 1964; la 
Sydney (2000), cele 25 de medalii (11 de aur!) ne-au 

rezervat locul 11, Atena (2004) ne-a sporit zestrea cu 19 
medalii (opt de aur), plasîndu-ne pe locul 14, iar 
Beijingul, în 2008, cu opt medalii (tot patru de aur) a 
marcat o scădere, pînă pe locul 17. Ca şi cota apelor 
Dunării în acest an secetos, poziţionarea noastră a 
scăzut vertiginos şi consistent în 2012, ducîndu-ne spre 
afundurile mediocrităţii, pe locul 26, dacă nu mă-nşel. 
Deci, domnilor ce conduceţi forurile sportive, nu 
încercaţi să ne prostiţi, că nu ţine! O fac destul – şi cu 
obrăznicie! – politicienii.

Ca tot ce ţine de societatea postdecembristă, haotică şi 
tranzitară (politică, economie, cultură, morală), şi 
sportul românesc şi află în derivă şi într-un accentuat 
declin. Performanţa se produce doar acolo unde 
pasiunea, munca, seriozitatea, talentul se îmbină cu 
programe coerente de selectare, susţinere şi promovare 
a valorilor, cu proiecte concretizate de sprijinire a 
sportului de masă şi de performanţă (profesionist), cu 
investiţii serioase în baze sportive, cu organizarea unor 
competiţii de înalt nivel etc. 

 Nu sunt specialist în domeniul sportului, ar trebui 
poate să nu-mi dau cu părerea, dar chiar şi pentru un 
profan este evident că ceea ce se întîmplă astăzi în 
sportul românesc este ruşinos şi scandalos. Un singur 
exemplu : fotbalul, cel mai îndrăgit sport de echipă din 
întreaga lume, în România e condus de două decenii de 
o şleahtă de profitori pe care nu-i interesează 
performanţa, ci cîştigurile personale („numai banul îl 
vînează şi cîştigul fără muncă”, spunea cîndva 
Eminescu), de o clică de delincvenţi, cu mentalitate de 
„puşcăriabili”, astfel încît, dacă aceştia nu ar învîrti 
sume uriaşe (din care se înfruptă cu nesaţ şi o seamă de 
împărţitori ai dreptăţii, în schimbul tăcerii lor, sume cu 
care se cumpără nu doar jucători, meciuri, tăceri, 
complicităţi, ci şi intangibilitate), atunci nu puţini din 
baştanii sportului rege, nu puţini din aşa-zişii oameni 
de fotbal ar sta nu cu anii, ci cu veşnicia după gratii. 
Fotbaliştii români de azi nu au valoare, dar au ifose, nu 
au performanţe, dar au averi. Iar această situaţie se 
regăseşte în fiecare sport (cu bani) de performanţă, în 
fiecare sport de la care naivii spectatori aşteaptă 
succese, satisfacţii, spectacol, bucurii, fair play...

evistă de cultură
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Ca să scuzăm oarecum dezastruoasa noastră clasare la 
Jocurile Olimpice de la Londra, ne tot prevalăm de o 
afirmaţie scoasă din context (şi, oricum,  păguboasă şi 
neverosimilă) a baronului francez Pierre de Fredy de 
Coubertin, care ne învaţă, à rebours, că important nu e 
să cîştigi, ci să participi. Ei bine, nu e deloc aşa, 
aserţiunea pe care o invocă perdanţii avea un alt înţeles, 
pe care voi încerca să-l explic. În plus, dacă Pierre de 
Coubertin ar fi crezut cu adevărat în inepţia care ne 
spune că importantă e doar participarea la o competiţie, 
ar mai fi ajuns de şapte ori campion al Franţei la tir 
(pistolet)?! De altfel, cum spuneam, aristocratul francez 
nu s-a referit în alocuţiunea sa la Jocurile Olimpice 
propriu-zise, ci la Olimpiade, adică la perioadele de 
patru ani dintre două ediţii succesive ale Jocurilor 
Olimpice, perioadă în care, socotea el la vremea aceea 
de pionierat a olimpismului, important era să participi 
la demersurile impuse de activitatea Comitetului 
Olimpic Internaţional şi de rigorile organizării unei 
manifestări sportive cu caracter internaţional. Cînd, pe 
24 iulie 1908, Coubertin a afirmat „L'important dans ces 
Olympiades, c'est moins d'y gagner, que d'y prendre 
part” (s. n. – V. S.), el se referea nu la rezultatele 
sportive propriu-zise, ci la cooptare în sînul 
Comitetului Olimpic Internaţional (în faşă şi foarte 
vulnerabil în acel moment) care, prin aderarea cît mai 
multor state la idealurile şi activităţile sale, îşi putea 
păstra independenţa. Pentru cei care nu ştiu la ce fac 
aluzie, trebuie să subliniez că afirmaţia francezului era 
o trimitere fără echivoc la britanici, adică la cei ce, chiar 
în acelaşi an, încercaseră să impună în juriile de arbitraj 
sportiv al jocurilor numai englezi. „Prendre part” şi 
„participer” nu sunt chiar atît de sinonime în limba 
franceză pe cît par! Şi, oricum, se ştie, sinonimie 
perfectă nu există!

Să admitem totuşi că leneşii, nevolnicii şi 

Acest număr este ilustrat cu lucrări din expoziţia  - Galeriile Empatii Cupola

Toamna

E-atîta frig în mine,-ncît îmi zic,
ca o livadă toamna, “Oare n-am visat
c-a fost frumos şi vară,-n vreme ce nimic
din toate-acestea nu s-a întîmplat?”
 
Dar sufletul, întocmai ca livada,-i greu
de ramuri frînte, frunze putrede şi spini,
sunt semne ca n-a fost la mijloc visul meu
ci-aievea dragostea trecu, lăsîndu-ne 
străini.
 
Sau poate şi mai rău: iubirea, ca o floare,
şi-a scuturat petalele pe jos,
şi dorul, fructul ei cel veninos,
se coace-acuma liniştit la soare.

Magda ISANOS

Empatii  Cupola                    
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fragmentarium istoric

Unul din cursurile propuse beneficiarelor în cadrul 
proiectului POS DRU „Reconstrucţia statutului femeii: 
de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate 
de şanse” ID 50679 , realizate de Universitatea 
,,Alexandru Ioan  Cuza” din Iaşi în parteneriat cu 
Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, este cel de Reconcilierea 
vieţii de familie cu viaţa profesională, intitulat Curs de 
Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii, competenţe 
sociale şi civice, perfecţionare. Scopul acestor cursuri este 
de a asigura formarea şi dezvoltarea profesională a 
femeile active-ocupate ?i care intră sau revin pe piaţa 
muncii în scopul cre?terii abilită?ilor şi competen?elor 
lor profesionale ?i personale 
(http://www.rsf.uaic.ro/index.php/component/conte
nt/article/46).

În cadrul acestui curs, participantele acumulează 
informaţii şi îşi dezvoltă deprinderi esenţiale pentru o 
împletire eficientă a celor două domenii majore de viaţă 
– familie, fiind încurajate să mediteze la unele aspecte 
precum cele prezentate de noi în continuare. Interfaţa 
dintre solicitările asociate vieţii profesionale şi cele pe 
care le presupune viaţa familială/personală reprezintă 
o temă de studiu actuală importantă pentru cercetătorii 
şi practicienii din diverse domenii. Deşi conflictul 
dintre viaţa profesională şi cea familială a constituit un 
important factor de stres şi înainte de 1970, această 
problematică a început să producă un interes foarte 
mare în ultimele decenii datorită creşterii numărul 
familiilor în care ambii soţi deţin un loc de muncă, 
creşterii numărului familiilor monoparentale, dar şi a 
volumului şi complexităţii solicitărilor şi exigenţelor 
atât profesionale, cât şi familiale. 

Mutaţiile economice şi tehnologice au produs 
schimbări la nivelul modului de percepere a lumii, a 
stilului de viaţă. Numărul orelor petrecute la locul de 
muncă a crescut, iar schimbările tehnologice actuale 
solicită nivele ridicate de flexibilitate şi adaptabilitate. 
Familia modernă a evoluat de la o structură în care o 
singură persoană era aducătoare de venit la cea în care 
ambii soţi prestează o muncă remunerată, creându-se 
astfel o situaţie în care indivizii trebuie să realizeze un 
echilibru între solicitările profesionale şi angajamentele 
familiale. 

Studiile empirice realizate asupra interfeţei muncă-
familie au devenit tot mai numeroase, problematica 
fiind abordată din perspectiva unor domenii precum 
psihologia organizaţională, psihologia cuplului şi a 
familiei, terapia familială, psihologia sănătăţii 
ocupaţionale. Conceptele din literatura asupra relaţiilor 
muncă-familie reflectă trei puncte de vedere: negativ, 
pozitiv şi integrativ. Astfel, conceptul central al 
perspectivei negative – conflictul muncă-familie – a fost 
un concept foarte studiat. Prin contrast, conceptelor 
specifice perspectivei pozitive (transfer pozitiv, 
îmbogăţire, facilitare) le-a fost acordată o atenţie 
semnificativ mai redusă, în timp ce conceptul de 
echilibru, aparţinând perspectivei integrative, nu a fost 
aproape deloc studiat/măsurat. Asupra perspectivei 
conflictului ne vom apleca în continuare aten?ia.

Majoritatea modelelor conflictului muncă-familie 
conţin trei componente esenţiale: (1) predictori/cauze 
din domeniul profesional/familial; (2) o combinaţie de 
consecinţe/efecte generale, în plan profesional şi 
familial; (3) conflictul muncă-familie sau familie-muncă 
ca variabilă mediatoare. Cercetările realizate asupra 
relaţiilor dintre viaţa profesională ?i cea familială au 
încercat să explice conflictul dintre acestea din mai 
multe perspective teoretice, cele dominante fiind teoria 
rolului şi teoria sistemelor ecologice. 

Teoria rolului susţine faptul că atât rolul 
profesional, cât şi cel familial au la bază expectanţele şi 
credinţele sociale legate de comportamentele adecvate 
în anumite situaţii. Potrivit acestei teorii, domeniul 
profesional şi cel al vieţii familiale presupun roluri 
multiple, în cadrul cărora individul trebuie să 
îndeplinească numeroase solicitări, care adesea conduc 
la conflict. Conflictul de rol constă în apariţia simultană 
a două sau mai multor tipuri de exigenţe, astfel încât 
îndeplinirea activităţilor asociate unuia dintre roluri 
face dificilă realizarea sarcinilor specifice celuilalt rol. 
Avându-şi originea în teoria rolului şi derivând din 
ipoteza insuficienţei (cantitate fixă de resurse, cum ar fi 
timpul sau energia), teoria conflictului susţine faptul că 
domeniul profesional şi cel familial pot fi incompatibile, 

având la bază norme şi cerinţe diferite. Astfel, 
performanţa dintr-un domeniu (de exemplu, munca) 
are ca efect scăderea performanţei în cadrul celuilalt 
domeniu (de exemplu, familia). Astfel, conflictul între 
roluri este conceptul care stă la baza celei mai 
cunoscute definiţii a conflictului muncă-familie: formă 
de conflict inter-rol, în cadrul căruia exigenţele asociate 
rolurilor din domeniul profesional şi cel familial sunt mutual 
incompatibile în anumite privinţe. Aceasta înseamnă că 
participarea în cadrul rolului profesional (familial) este 
îngreunată în virtutea participării în cadrul rolului familial 
(profesional). 

Potrivit acestei definiţii, conflictul poate apărea în 
două direcţii: familia poate să interfereze cu munca 
(conflict familie-muncă) sau munca poate să interfereze 
cu familia (conflict muncă-familie). De exemplu, un 
părinte poate resimţi un conflict familie-muncă în 
situaţia în care un copil de vârstă preşcolară are 
dificultăţi de adaptare la grădiniţă, ceea ce îi solicită 
părintelui alocarea unui timp suplimentar pentru a-l 
ajuta pe copil să se integreze în noul mediu. Conflictul 
muncă-familie poate să apară într-o situaţie în care, din 
cauza unor stări conflictuale la locul de muncă, 
afectivitatea negativă este transferată în mediul familial, 
ducând la dificultăţi de relaţionare cu ceilalţi membri ai 
familiei.

Pornind de la teoria sistemelor ecologice, a fost 
elaborat un model conceptual pentru analiza relaţiilor 
şi proceselor dintre viaţa profesională şi cea familială, 
care are în vedere patru nivele: 1) microsistemul, care 
constă într-un pattern de activităţi, roluri şi relaţii 
interpersonale ale individului, care apar în contexte 
precum locul de muncă, familia şi comunitatea; 2) 
mezosistemul reprezintă componenta de mijloc a 
microsistemelor în cadrul cărora participă individul, de 
exemplu mezosistemul muncă – familie - comunitate; 3) 
exosistemele sunt acele medii externe la care persoana nu 
participă, dar care exercită o influenţă directă asupra sa, 
un exemplu fiind locul de muncă al unui membru al 
familiei; 4) macrosistemul este pattern-ul culturii sau 
subculturii în care sunt incluse micro-, mezo- şi 
exosistemele. Aceste sisteme interacţionează, 
influenţând experienţa relaţiilor muncă-familie şi 
servind drept cadru în înţelegerea interfeţei muncă-
familie. 

Perspectiva ecologică sugerează că munca, familia şi 
caracteristicile individuale interacţionează în moduri 
care pot fi facilitatoare sau conflictuale. Modelul susţine 
faptul că diferitele contexte – economic, profesional, 
familial, al comunităţii şi contextul social – influenţează 
relaţiile şi procesele care includ mezosistemul muncă-
familie-comunitate. Potrivit teoriei sistemelor ecologice, 
microsistemele, mezosistemele şi exosistemele sunt 
influenţate de macrosistemul mai larg în care acestea 
sunt incluse. Potrivit modelului conceptual discutat, 
gama largă de caracteristici ale muncii, familiei şi 
comunităţii care intră în relaţii cu performanţa şi 
calitatea rolului şi sănătatea individuală pot fi 
subsumate următoarelor două categorii: solicitări 
(cerinţe structurale sau psihologice asociate exigenţelor, 
expectanţelor şi normelor de rol, cărora indivizii trebuie 
să se adapteze, prin efort fizic sau psihic) şi resurse 
(calităţi structurale sau psihologice care pot să faciliteze 
performanţa, să reducă exigenţele sau să genereze 
resurse suplimentare). Exigenţele şi resursele din cadrul 
unui domeniu se asociază cu caracteristici precum 
structura şi conţinutul activităţilor specifice unui 
domeniu (presiunea sau autonomia muncii, timpul 
petrecut cu îngrijirea membrilor familiei, sprijinul 
acordat unui prieten), în timp ce exigenţele şi resursele 
inter-domenii fac parte din ambele domenii (a munci 
acasă, o cultură organizaţională de tip family-friendly). 
Deşi exigenţele şi resursele inter-domenii se formează 
într-unul dintre domenii, ele constituie exigenţe şi 
resurse şi în altele. De exemplu, când o persoană îşi 
continuă munca de la serviciu acasă sau când copilul 
însoţeşte un părinte la serviciu într-o zi liberă, cele două 
domenii interferează. 

Relaţiile directe între exigenţe/resurse şi rezultate 
reprezintă elementele de bază ale cercetărilor realizate 
asupra relaţiilor muncă–familie-comunitate. Solicitările 
şi resursele duc la mecanisme de interrelaţionare 
(conflictul muncă-familie, facilitare), care, la rândul lor 
determină strategii inter-domenii, acestea reprezentând 
acţiunile întreprinse de indivizi şi familii pentru a 
reduce dezechilibrul între exigenţele şi resursele vieţii 
profesionale, familiale şi cele ale comunităţii. 
Mecanismele de relaţionare sunt legate în mod direct de 
echilibrul muncă-familie, care, la rândul său, se 
asociază cu performanţa şi calitatea rolului profesional, 
familial şi în comunitate şi cu sănătatea individuală.

Majoritatea cercetărilor din domeniu au în centrul 
atenţiei nivelul mezosistemului, analizând modul în 
care relaţiile, rolurile şi experienţele din mediul 
profesional corelează cu relaţiile, rolurile şi experienţele 

Cătălin TURLIUC

Reconstrucţia statutului 
femeii. 
Relaţia muncă-familie: 
perspectiva conflictului

din cadrul familiei. Alte studii au avut în vedere 
exosistemul, analizând efectele experienţelor unui 
membru al familiei asupra unui alt membru al familiei. 
Din punctul de vedere macrosistemului, există studii 
care au investigat măsura în care modelul conflictului 
muncă-familie poate fi generalizat în diverse culturi. 

Teoria sistemelor ecologice este utilă în înţelegerea 
interfeţei muncă-familie, ea cuprinzând un ansamblu 
larg de factori care influenţează atât experienţele 
pozitive, cât şi negative ale relaţiilor muncă-familie. 
Mai mult, teoria ecologică este un model conceptual 
valoros care poate fi utilizat în analiza modului în care 
diferitele sisteme interacţionează şi influenţează 
sănătatea şi starea de bine a indivizilor.

Septembrie 2012

Cătălin TURLIUC

Valentin CIUC  Valeriu Stancu
                  Miruna HAŞEGAN

Liviu SUHAR
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destrămarea, fuga în inform, inerentă oricărui tipar, 
pentru că indefinitul, informul constituie marea realitate 
din care forma s-a eliberat, s-a închegat. Această 
organizare salvatoare a formelor este armonia. Armonia 
echilibrează, împacă toate componentele formei între 
ele, şi fiecare component, la rândul său, cu întregul. Un 
întreg absolut. Corolele, trupul făpturilor, cel omenesc 
prin excelenţă, sunt forme armonios organizate. 

Fiind condiţia sa ontologică primordială, cosmică, 
omul are nişte receptori apriorici,  un simţ specific 
înnăscut pentru armonie. Este simţul frumosului. 
Pentru receptarea frumosului nu avem nevoie să ni-l 
demonstreze cineva, ci bucuria de a-l contempla, de a-l 
trăi ni se impune spontan, fără cuvinte. "Frumuseţea 
este splendoarea ordinei", afirmă Augustin. Frumosul 
"ne place", "ne dă linişte” tocmai pentru că prin 
armonie, prin realizarea desăvârşirii formelor,  a 
lucrurilor, ni se infuzează sentimentul plenitudinii, 
sentimentul certitudinii de a fi, ne inseră în onticitatea 
de ordine umană a limitelor.  Receptând frumosul, 
"Sufletul percepe că armonia este împlinirea finalităţii sale 
naturale", afirmă Santayana.

Arta umple o lipsă, este dorinţa unei alte lumi, 
ideale. Contemplatorul află în veritabila operă de artă - 
în chipul reginei Nefertiti (”frumoasa a venit”), în 
Afrodita din Cnide, în Madonele lui Rafael, în  îngerii lui 
Leonardo sau El Greco, în Simfonia IX-a a lui Beethoven, 
în Luceafărul - modele superioare de fiinţare care n-au 
mai fost niciodată până atunci.

Grecii au înţeles poate cel mai bine faptul că finitul, 
forma constituie temeiul onticităţii în ordine umană, că 
existenţialul nu este posibil în amorf. Astfel ei au 
descoperit formula ideală a armoniei formelor, 
denumită "secţiunea sau numărul de aur", conform 
căreia artiştii lor  au modelat operele artei statuare, 
precum şi coloanele, templele, arta olăritului. Astfel, 
organizarea armonioasă a finitului material, care 
constituie domeniul frumosului, rămâne prin excelenţă 
realizare elenă. Repet, prin frumosul orânduirii 
formelor umane,  grecii considerau nu numai că percep 
armonia sferelor, dar vieţuiesc însăşi  absolutul fiinţării. 

În raport cu acest adevăr, până unde a ajuns 
actualmente modul jalnic de a gândi,  este constituit de 
părerea unor psudofilozofi care afirmă că în armonia 
tiparelor lucrează nu energia universală a instituirii vieţii, 
ci moartea. În sentimentul frumosului noi am trăi 
conştiinţa morţii… 

Astfel, în artă, acelaşi refuz al condiţiei umane, 
acelaşi impas antropologic al desumanizării ca şi în 
literatură. Aceleaşi tendinţe de a disloca, interverti, 
dezagrega, nega, sau de a murdări.

După metamorfozele suferite de artă din partea 
cubismului, apoi a expresionismului, a 
suprarealismului, a abstracţionismului, care au 
descompus şi recompus aberant formele, fiind eliminaţi 
progresiv omul şi natura de pe tablou şi înstrăinând 
astfel omul de lume - a urmat invazia unei multitudini 
subintrante de „isme”, de o lună, de o zi, care au supus 
condiţia umană unei înverşunate violentări, unei 
ostilităţi a arbitrariului tot mai bizare, mărturisind astfel  
spiritul distructiv şi năuc al modernităţii şi 
postmodernităţii.

Începând cu dadaismul, care afirma: "Arta nu este 
nimic”, pictura şi sculptura părăsesc idealul renascentist 
prelungit până în pragul veacului XX. Estetica actuală 
dezertează din categoria de frumos, în numele căruia 
admirăm creaţiile artistice tradiţionale, adoptând în loc 
drept criteriu estetic noul, justificat prin ideea de 
avangardă. S-a renunţat la ideea de frumos ideal, 
înlocuită cu ceea ce este şocant,; snobismul modei ca 
valoare, chiar dacă este urâtă.

“Frumuseţea este un fel de răposată, constată Paul 
Valéry. Noul, intensul, straniul, într-un cuvânt, toate 
valorile de şoc i-au luat locul. Excitaţia cea mai 
grosolană este doamna sufletelor recente... 
inconştientul, iraţionalul,.. idei fixe ale nesăţioasei 
patimi de originalitate. Astăzi o definiţie a Frumosului 
nu poate fi deci socotită decât ca un document istoric 
sau filologic”.

S-a rupt deci cu estetica, cu principiile ei. În vechea 
estetică a simţi însemna un sentiment pozitiv, a te 
încânta, a te bucura până la transfigurare. În pseudoarta 
de avangardă a simţi însemnează a fi derutat, a te simţi 
ignorant în materie de apreciere artistică sau a-ţi 
provoca spaimă ori repulsie. Odată rupte zăgazurile 
inovaţiei cu orice preţ, valoarea unei opere de artă va fi 
declarată în funcţie de această violentare, de aptitudinea 
sa în a contraria şi demonta habitudinile de a percepe şi 
a gândi ale spectatorului. Scopul este înainte de toate 
perturbator, şi nu estetic, termen  socotit depăşit. "Nimic 
nu este mai urât decât frumosul".

Noile curente precum Happening, Pop'-art, Nonarta, 
Operele de comportament, Arta corporală, Arta povera, Arta 
minima, Bad painting etc., au devenit reacţii de negare a 

"limbaj care  nu are centru, nu vorbeşte nimănui şi nu 
relevă nimic "(Serge Doubrovsky. "Literatura şi arta 
contemporană nu sunt altceva decât un Turn al lui 
Babel în descompunere...-Refuzul sistematic al condiţiei 
umane. O societate lovită de un nou păcat original: acela 
de a  exista...Nu este mai uşor să fii groparul realităţii 
decât arhitectul ei ?”- încheie Boisdeffre (Une histoire 
vivante de la littérature d'aujourd'hui, 1939-1969, Librairie 
académique Perrin, 1958).

Este semnificativă evoluţia tragicului. Aceasta  a 
parcurs un arc care pleacă de la mare altitudine cu 
Eschile-Sofocle-Euripide, trece prin teatrul latin şi apoi 
francez, suie din nou prin Shakespeare-Schiller, apoi 
coboară lent cu Ibsen şi Pirandello, şi, după o scurtă 
reascenziune cu O'Neill, coboară brusc cu Sartre, 
Beckett, Ionescu ş.a.

Esenţa tragicului era constituită în teatrul clasic de 
suferinţă şi moarte ; şi anume, moartea nefirească 
datorită intervenţiei distructive a zeilor, a oamenilor, a 
societăţii, a "destinului”, a întâmplării oarbe. Şi de cele 
mai multe ori are loc o compensare etică, - răul, se 
elimină, valoricul se impune, neantul este înfrânt. In 
aceste condiţii intră în funcţiune mila şi purificarea - 
catharsisul -, participarea simpatetică a spectatorului.

Cea mai înaltă demnitate etică a eroului, a alesului, 
este atinsă în Prometeu înlănţuit al lui Eschile,  unde 
învins este însuşi zeul nedrept, pentru că Binele este de 
partea omului. In Antigona, "regina tragediilor”, cum a 
anumit-o Goethe, legea sacră, nescrisă, a iubirii familiale 
înfruntă obtuzitatea legilor sociale, şi învinge pe plan 
moral : personajul este sacrificat fizic, dar devine 
simbol, model valoric etern. 

In teatrul clasic era vorba de drama unei valori: 
legea morală, legea divină, credinţa, conceptul superior 
de om, marile ideologii, marile pasiuni, - acestea erau 
cele martirizate. Astăzi teatrul absurdului sacrifică un 
om golit de orice valenţă axiologică. Astfel, moartea  
personajului clasic era o tragedie cosmică, moartea celui de 
astăzi, de pildă, a regelui lui Ionescu, este o purificare 
cosmică. 

Moartea personajelor nu mai impresionează, nu mai 
provoacă "milă şi purificare", pentru că ele nu meritau 
viaţa, vrând a ni se induce ideea că viaţa de model 
omenesc nu merită accesul la existenţă

Negând omul, viaţa, lumea, aruncând totul la pubela 
nimicului, întunericul este total:  "omul fiind deja mort, 
el nu mai este în stare nici de a trăi, nici de a muri”, 
afirmă Beckett. Lumea noastră este un teatru aberant 
unde are loc renaşterea necurmată a inexistenţei. 
Cântăreaţa cheală, Regele moare, Scaunele, aduc pe scenă 
un tragic degradat, vulgar, un tragic oglindind natura 
larvară a omului şi provocând „nausée”, repulsie.

In tragedia greacă existenţa văzuta ca destin - oarbă 
întocmire a  sensurilor neştiute ale lumii - nu-l merita pe 
om. Omul apărea superior Creaţiei. In tragedia modernă 
omul nu merită existenţa.

Criza artei 
Lumea umană este o lume a formelor. Forma este 

condiţia noastră existenţială.  Nimic nu poate dura dacă 
este  inform. Un copil care se naşte cu vreo anomalie, cu 
o monstruozitate, nu durează, moare. Prin urmare, 
premiza de la care trebuie să plecăm  în discuţia despre 
artă este aceasta : omul este fiinţă a finitudinii. Este un 
fapt pe care diverşi gânditori  l-au teoretizat încă din 
antichitate, Heraclit şi Aristotel în primul rând. La 
moderni, Kant creează prima filozofie asupra finitudinii 
radicale a omului. Pe această idee, îşi construieşte şi 
Heidegger existenţialismul său: forma, "finitudinea nu 
este o însuşire care doar ne însoţeşte, ci este modalitatea 
fundamentală a fiinţării noastre." 

Dar pentru ca forma să poată dăinui, este nevoie să 
fie cât mai perfect organizată, evitându-se astfel 

Criza literaturii 
Precum ştim, actualmente, când în librării, în 

expoziţii, pe internet, la emisiuni TV multiplicate la 
nesfârşit, există o producţie în valuri mereu crescânde 
de literatură, artă, eseistică,  - se vorbeşte tot mai 
insistent şi dramatic despre o criză a culturii, de fapt, 
criza spiritualităţii.

Această criză a sensibilităţii şi intelectului are loc în 
extensie euroocidentală, şi ea pleacă de la o cauză 
generală : abandonarea criteriilor, demontarea 
noţiunilor de valoare, scoaterea domeniilor de cultură 
din propria lor definiţie, într-un cuvânt, voinţa acerbă 
de negare, de demolare, de scandal, de şocare, pentru a 
încerca astfel să se trezească simţurile şi minţile obosite 
ale vremii. Paul Valéry constata: “Dat fiind că cei 
dinaintea noastră au spus şi creat tot esenţialul despre 
toate, noi suntem nevoiţi să căutăm cu disperare 
altceva.” Dar, se întreba Mallarmé, „Unde să fugim în 
revolta inutilă şi perversă ?”

La întrebarea "încotro merge literatura ?”, cunoscutul 
critic Pierre de Boisdeffre dă următoarele răspunsuri.

În ce priveşte poezia, pornind de la revoluţionara 
proclamaţie a dadaismului (tăiaţi cuvintele din 
dicţionar, amestecaţi-le într-o pălărie, scoateţi unul câte 
unul şi puneţi-le pe hârtie: iată poezia) şi aplicând 
"dicteul” "iraţional” şi interpretarea „paranoică” 
suprarealistă a realităţii, poezia se află în situaţia 
paradoxală de a se supraproduce, dar nu este citită de 
nimeni, exceptând autorul când o scrie. Dezarticulând 
limbajul, logica, ţăndările rezultate nu leagă nimic între 
ele, decât afirmaţii sincopate, „filozofii” ieftine, opintite. 
Poezia a devenit narcisistă : vorbeşte despre ea şi ignoră 
lumea şi pe cititor. Ignorând rima, ritmul, măsura, 
marea majoritate a poeziilor este de fapt proză tăiată în 
bucăţi puse una sub alta pentru pe post de versuri, 
pentru a simula în felul acesta prestigiul poeziei. 
Evident, a reuşi să rimezi nu însemnează că eşti poet, 
deşi Baudelaire afirma ca „acela care nu are ştiinţa 
rimei, nu este poet”, dar, vorba unui distins profesor 
universitar, de mare cultură, care era de acord că rima 
nu este esenţială pentru a fi poet, însă completa: „nici să 
rimezi, dar nici să râmezi”… Boisdeffre conchide: 
„foarte multă poezie, dar nici un poet”. Desigur, poezie 
autentică mai apare, dar ea se diluează în imensa 
industrie de versificări nesemnificative, iar cititorul de 
atâtea ori înşelat, nu mai crede in poezie, cu atât mai 
mult cu cât o critică – opacă sau interesată - lauda 
asemenea producţii.  

Cât priveşte proza, marile romane au dispărut, şi cu 
ele a dispărut şi personajul,"unicul prieten adevărat pe 
care ni l-a dat literatura”, afirmă Boisdeffre.  Romanul se 
sufocă între autobiografie (iniţiată mai ales de Proust cu 
În căutarea timpului pierdut, „roman” prin care  este 
inaugurată dizolvarea romanului tradiţional) şi 
experimente, căutări tehnice, care fac din limbaj scopul 
însuşi, şi nu simplu instrument. Astfel, romanul s-a 
dezintegrat. Romanele de avangardă lasă impresia unei 
"măsluiri", în sensul că autorul, după ce scrie mai întâi 
acţiunea în desfăşurarea ei firească, amestecă ordinea 
capitolelor, în capitole  interverteşte ordinea diverselor 
secvenţe ale unei înlănţuiri logice, iar finalmente se 
intervertesc frazele... Aşa se facă că "Este uşor să 
vorbeşti despre Noul Roman; dar este mai puţin uşor 
să-l citeşti...Altă dată romanul era cel al unei lumi de 
oameni, şi nu o lume de hârtie”. Cu unele excepţii, 
romanul a devenit un joc experimental devitalizat, 
desumanizat.

În  teatru, ceea ce primează actualmente este punerea 
în scenă, care trebuie să fie cât mai sofisticată, mai 
şocantă. Originalitatea nu mai este a lui Eschil sau 
Shakespeare, ci a regizorului, textul shakespearean fiind 
supus şi el uneori unor reinterpretări fanteziste. Cât 
priveşte teatrul nou, acesta  se străduieşte din răsputeri 
să reţină atenţia prin provocări constituite din cuvinte 
triviale (de altfel, fără trivialităţi, fără cuvinte total 
dezvelite nu se mai concepe teatrul, romanul, filmul, şi 
nici poezia); "recurgerea la scandal, la sminteală, 
subliniază absurditatea de a fi om într-o lume fără 
progres, fără justiţie finală, o lume unde absurditatea 
domină totul, distruge totul”, scrie Boisdeffre. Teatrul 
lui Samuel Becket, Eugen Ionescu satisfac gustul epocii, 
punând în scenă un narcisism pervertit, autosadismul 
personajelor lui Masoch cărora le place să se tortureze 
privindu-şi chipul hâd, scabros, monstruos, infinit 
repudiabil. Ca şi în roman, şi în teatru are loc 
dezintegrarea personajului şi a acţiunii. Moartea 
subiectului, al faimosului "eu" profund, este  substituită 
cu pseudofilozofia textului, a limbajului fără personaj, 
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incomprehensibil sau repudiat. Expui orice şi strigi : 
"Credeţi-mă pe cuvânt, asta e este artă!" Arta, care a vrut 
să pară fapta unei superinteligenţe, ia naştere şi moare 
pe loc. 

Mickel Dufrenne afirmă : "Astăzi arta pare 
învingătoare pe toate liniile, dar a pierdut toate bătăliile 
pe care fiecare ar vrea să şi le aroge pe numele 
său...Ceea ce trăim în secolul XX este abolirea artei”. S-a 
spus ritos: “modernitatea este un moment sublim şi 
privilegiat când pictura îşi descoperă esenţa, înţelegând 
că ea nu vorbeşte decât despre ea însăşi” :  vorbeşte 
numai despre ea, vorbeşte numai cu ea, nu mai vorbeşte 
nimănui.  Concluziv, Jean Molino afirmă "Este limpede 
că arta a murit...Acum când ororile au invadat muzeele, 
cine ne va mântui de modernitate ?” 

Altă dată opera de artă era lupta cu îngerul; 
actualmente ea a devenit complice cu propria sa moarte. 
Frumosul este dificil, afirmă Platon. Din acest motiv, 
modernitatea preferă să meargă pe scurtătura facilităţii, 
la a cărei extremitate se află antiarta. Este vorba de o 
imensă fraudă întreţinută de o triplă complicitate: 
tupeul agresiv al pseudointeligenţei "artistului", lipsa de 
probitate a făcătorului de genii, criticul, înţeles cu 
artistul, şi comerciantul de artă. Se adaugă snobismul 
publicului. - Unicul lucid este copilul rufos şi naiv din 
povestea lui Andersen. Prima condiţie, cerşită sau 
clamată, a acceptabilităţii artei actuale : acordarea 
apriorică de înalte intenţii. Altădată arta era cartea de 
vizită a omului în faţa veşniciei, nonarta este cartea de 
vizită în faţa neantului.

Un cuvânt despre muzică : Jeronymus Bosch în 

tabloul Grădina Plăcerilor, panoul Infernul muzical, face 
din harfă, lăută, cimpoi - instrumente de tortură pentru 
om. Or,  multe din compoziţiile muzicale actuale sunt 
un mijloc de tortură nu numai pentru auz, dar şi pentru 
instrumentele muzicale. Muzica este melodie, şi nu 
disonanţe, stridenţe, zgomote, ţipete, răgete.

Adevărata operă de artă, muzica înainte de toate, 
care este „veşnicie în mişcare”, după Platon, „mulajul 
vieţii”, după Nietzsche, se impune de la sine, spontan, 
intuitiv, prin nişte receptori profunzi, care recunosc şi 
reacţionează nemijlocit la ceea ce exprimă esenţa, 
autenticitatea, viabilitatea fiinţării umane. 

Opera de artă veritabilă creează o lume 
suplimentară a idealităţii care răzbună mizeria vieţii de 
fiecare zi. “Avem arta pentru a nu muri din cauza 
realităţii”, afirma Nietzsche. “Omenirea se va mântui 
printr-o literatură mai aleasă” proclama Mallarmé.

Cinematograful şi televiziunea
Cinematograful şi TV ocupă un loc major în viaţa 

actuală. Ele "au revoluţionat culturalizarea de masă”. 
Dar au şi nivelat-o şi mediocrizat-o. 

Domină astăzi un fetişism al imaginii : marele ecran, 
TV, reviste, internet etc. Debray observă că evoluţia 
omului s-a petrecut in trei perioade: logosfera, când a 
precumpănit cuvântul ; grafosfera, când a dominat 
scrisul ; şi videosfera, epoca actuală,  în care domină 
imaginea, ceea ce se vede.

Evident,  atât cinematografia cât şi TV au avut un 

primatului esteticii. 
Una din formulele noi de artă este provocarea de 

relaţii inedite între obiect şi om. Opera de artă se 
transformă într-o anomalie comportamentală a 
artistului. De pildă, japonezul Gutai confecţionează 
tablouri pictate cu picioarele. Yves Klein unge cu 
vopsele o femeie goală, o pune să se tăvălească pe o 
pânză la podea, rezultând tabloul happenning respectiv. 
Iată o altă operă happening, a lui Kaprow: pe o scenă, 
ideea de moarte este figurată de o fată goală suspendată 
pe o brancardă trecând printre butoaie şi lăzi de gunoi. 
Pictorul oficia astfel un cult deschis unor interpretări 
felurite din partea publicului prezent: teama de moarte 
şi necrofilie, frustrarea sexuală şi izbucnirea dorinţei, 
zădărnicia vieţii şi posibilitatea oferită de a ne bucura 
după gust etc. Deci aspect de scenariu viu, participarea 
activă a publicului în a-şi releva profunzimile 
inconştientului şi la a se elibera de inhibiţiile sau 
pulsiunile sale...

Body art însemnează utilizarea trupului ca material 
artistic. Ea este legată de agresarea spectatorilor. De 
pildă, Gina Pane ingeră în faţa publicului carne tocată 
timp de 90'; se răneşte pe faţă şi corp cu o lamă de ras, 
stă 20' alungită deasupra unei lumânări aprinse pentru 
ca, afirmă artista,  "să-şi pregătească trupul pentru 
durere şi pentru a duce rezistenţa publicului la extrem 
şi a învinge această rezistenţă”. Denis Oppenheim 
acceptă să primească lovituri cu pietre într-un cerc, în 
care se află, "pentru a demonta mecanismul de gândire 
şi comportamentele sociale”. Un sculptor al viului se 
suspendă pe cârlige înfipte in piele. Sunt si alte exemple 
mult mai scandaloase pe care nu le putem 
dezvălui ex catedra.

In formulele de contestare a operei, 
precum arta conceptuală, arta povera, arta 
minimală, ideea, conceptul se substituie 
obiectului, el este cel expus: expunere de 
fotografii, diagrame, procese verbale, 
definiţii lexicale, interviuri, secreţii umane, 
cutii de conserve goale, fulgi de găină etc... 
Finalmente trebuia să se ajungă la fenomenul 
cel mai provocator:  nonarta, adică nu numai 
refuzul de a acorda artei un statut particular, 
ci şi refuzul de a produce opere, adică obiecte 
depline, desăvârşite, ci obiecte realizate 
neglijent, "rasolite”. Curentul non-arta afirmă 
că opera de artă este dâra unei absenţe. Deci 
ideea operei ca nonoperă. În jurul acestei idei 
gravitează multe filozofii contemporane: 
printre care filozofia morţii. Ceea ce 
urmăresc aceste filozofii este o anumită 
alegere acordată la tot ceea ce este mai 
aberant, mai smintit, mai inuman în 
civilizaţia noastră (Alain Finkielkraut – La 
défaite de la pensée, Gallimard, 1987). 

Care sunt caracteristicile  unor asemenea  
"arte" ?

1. Antiexitenţialitatea, adică violentarea, 
schimonosirea şi negarea lucrurilor, a 
omului, a lumii, - deci a formelor care au 
avut acces la fiinţare.

2. Înşelăciune, impostură teoretică: 
dislocarea şi anamorfizarea formelor 
cunoscute nu sunt creaţii şi nu sunt noutăţi, 
ci simple recombinări arbitrare ale 
fragmentelor de forme existente, reale, cunoscute. 
Neofilia sistematică născută din tăgada sistematică. "A 
nega ceva, un datum prealabil, afirmă Mickel Dufrenne, 
este una din trăsăturile distincte, logice ale prostiei”.

3. Facilitatea : demonstrarea nimicului nu este un 
eroism artistic, ci un act simplicism, ieftin, la îndemâna 
oricărui impostor. Eroismul este creaţia, nu distrugerea. 
O "artă” a cărei unică finalitate este nonconformisul ca 
atare, contestarea în sine, anticonvenţionalul 
exhibiţionist, nu poate fi decât vidă de orice conţinut 
:”Împăratul este gol!” 

4. Protezele teoretice: arta nu mai vorbeşte prin ea 
însăşi, pentru că nu are ce spune, nu se poate susţine 
prin expresivitate, prin valoarea ei intrinsecă. De aici 
nevoia de cuvinte, de proteze doctrinare care se 
străduiesc să justifice cutare curent, cutare produs 
artistic : vorbărie pseudofilozofică pe care n-o înţelege 
cel ce-o ascultă, şi n-o crede cel care o debitează. Altă 
dată artiştii erau tăcuţi. Azi arta a devenit gureşă, 
limbuţia încercând să ne convingă că totuşi împăratul 
are haine, şi încă de o strălucire ne mai întâlnită. Inflaţia 
critică prelungeşte agonia unei arte care s-a născut 
muribundă (Dufrenne).

Rezultatul firesc al dezertării din real şi din estetic al 
puzderiei de curente este divorţul dintre arta actuală şi 
public, inclusiv tineretul, atât de sensibil la noutate. S-a 
ajuns la formule de arte cu un singur închinător, de 
unde necesitatea ca autorul sau un critic (interesat!) să 
încerce a plasa opera printr-o expunere speculativă care 
să justifice "filozofic” produsul respectiv 

eseu
aport cultural indiscutabil atunci când au transpus pe 
ecran capodopere ale teatrului sau ale romanului, 
interpretate de actori de excepţie şi regizate de reale 
talente. Amintim, doar, tragediile lui Shakespeare având 
regizor şi actor pe Laurence Olivier (Hamlet, Richard III, 
ş.a.), sau grandiosul film al lui Bondarciuk Război şi Pace. 
Zefirelli excelează în tratarea poetică a peliculelor sale 
inspirate din teatrul şi operele clasice (Romeo şi Julietta, 
Traviata ş.a.); a reuşit un film de excepţie privind Viaţa 
lui Iisus Hristos. De real aport cultural sunt prezentările 
documentare, cu condiţia să nu fie făcute decât de 
oameni documentaţi şi nu improvizaţi, pentru că TV a 
devenit un bun loc pentru  ca să-ţi etalezi incompetenţa, 
vanitatea de a fi văzut, de a fi vedetă TV, boala de care 
suferă şi cei mai autopretinşi intelectuali de rasă. Avem, 
de pildă, o puzderie de comentatori politici, sociologi, 
dintre care fiecare ar putea fi prim ministru sau 
preşedintele  statului, atât de bine se pricep absolut la 
toate. 

Actualmente, producţia de filme este enormă Dar 
din 100 de filme, unul sau două rezistă probei timpului, 
restul fiind producţii de duzină, comerciale, 
insignifiante şi neapărat cu implicaţii obscene.. Care 
sunt consecinţele extinderii invazive şi acaparatoare a 
cinematografiei şi mai ales a TV ?

1. Marea audienţă a TV se explică prin nevoia 
omului comun de fapt divers, de a-şi omorî timpul, 
nevoia de divertisment şi, de asemenea, teama de a fi 
singur, omul fugind de sine însuşi.

2. Debray observă că în 1960, când două persoane 
cultivate se întâlneau, vorbeau despre ce au citit; în 1990 

despre ce au văzut. Se adevereşte perfect în 
epoca cuvântul lui J.-J. Rousseau: "văzând 
puţin, vom imagina mai mult”. Or, astăzi, 
văzând mai mult, se citeşte tot mai puţin. 
Lectura solicită şi dezvoltă imaginaţia, dar 
filmul, TV, internetul servind imagini de-a 
gata, leneveşte creierul, îi diminuă şi trimite 
în involutie capacităţile intelective, îl 
adoarme în fotoliu.

3. Nu s-a atras atenţia asupra unei urmări 
grave a videosferei. Obişnuirea zilnică, 
firească, obsedantă cu imaginile de pe TV, de 
pe ecranul computerelor,  transformă fiinţele 
vii în simple apariţii inconsistente, 
evanescente, astfel că induce ideea tot mai 
insistentă, mai tiranică, mai firească potrivit 
căreia omul nu este decât o existenţă 
fantomatică, uşor de făcut să dispară,  o poţi 
şterge din viaţă cu aceeaşi uşurinţă cum o 
faci şi cu imaginile de pe ecranele 
monitoarelor. Această inducţie psihologică 
întreţinută zi de zi explică în bună parte 
frecvenţa tot mai crescută a actelor de 
violenţă până la crimă asupra omului. 

4. Filmul şi TV au contaminat lumea cu 
un mod de viaţa stereotip, şi anume 
hedonismul cel mai ieftin, sterilizat de orice 
sentiment, consumptivul imediat neiradiant, 
violenţa, erotica, drogul, banul; a poseda şi a 
domina neţinând seama neapărat de 
scrupule.

5. Pentru a impresiona, pentru a forţa 
reactivitatea obosită, cinematografia şi TV 

suferă de boala exagerării : dar oribilul prea oribil, SF 
prea SF, irealul prea ireal, provoacă retroacţiunea 
repulsiei; filmul de groază devine rizibil, filmul erotic 
vomitiv. Ficţiunea are atâta credibilitate câtă verosimilitate 
poartă : dincolo de o anumită limită apare ridicolul. A 
trage prea tare de trucaj, de anatomia intimă, ca de un 
chewing-gum, se ajunge la greaţă, şi la conştiinţa 
paupertăţii imaginative a făcătorului de film. Ca atare, 
imensa majoritate a filmelor actuale contribuie 
substanţial la mediocrizarea şi despiritualizarea omului. 

Numitorul comun al deculturalizării actuale – 
morală, literatură, artă, filozofie este NU. Ce s-a 
întâmplat cu omul de se tot neagă, se sinucide spiritual 
? Domneşte un duh malefic al distrugerii în toate actele 
omului, atât asupra realului cât şi în sfera imaginarului. 
Dar drept răspuns, natura asanează. Pentru că "nebuni 
suntem cu toţii, afirmă Eminescu; numai natura are 
dreptate în veci”. Bumerangul nu a întârziat să vină. 
Agresarea mediului a provocat bulversarea climei 
ducând la inundaţii catastrofale, la „răscoale” de tip 
tsunami. Iar dacă am pervertit viaţa sexuală, natura a 
reacţionat prompt : SIDA constituie un astfel de răspuns 
şi avertisment deosebit de sever. Pe de ală parte, 
sminteala mentală generează conflictele de la 
interumane, până la războaie. Din totdeauna, omul nu 
are puterea de a-şi controla moral descoperirile, 
incontrol culminând actualmente cu faptul că,  
fisionând atomul, a creat cea mai teribilă armă antiom. 
(va urma)
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Pe fundalul unei relative acalmii expozi?ionale, 
motivată de participarea arti?tilor la tabere de crea?ie  pe 
tot spa?iul românesc, expozi?ia Empatii de la Galeriile 
Cupola ne apare ca un gest artistic bine venit ?i necesar. În 
general, acest grup artistic asociat sub sigla sugestivă a 
comuniunii spirituale, remarcabil prin fervoare 
intelectuală ?i solu?ii plastice face din diversitate o formă 
de a fi împreună, de a comunica ?i a men?ine tonusul 
evenimentelor anterioare la un nivel incontestabil interes. 
Astfel, publicul poate lua act de dimensiunea creativă a 
veritabilului grup ie?ean, consecvent propriului program 
estetic ?i expozi?ional.

Diversitatea ofertelor, pictură, grafică, sculptură, arte 
decorative face ca impresia de ansamblu să fie 
convingătoare ?i diversă, astfel încât privitorii să perceapă 
sensul programatic al diversită?ii. Fervoarea creativă a 
expozan?ilor subzistă prin varietatea tematică ?i stilistică, 
prin permanenta dorin?ă de a fi împreună ?i a rămâne 
permanent diferi?i. Lucru eviden?iat în planul ideilor 
compozi?ionale ?i a unei stilistici ce a definit în timp 
viziunile individuale ale fiecăruia.

În sfera mereu ata?antă pentru public a picturii, Ofelia 
Hu?ul, o ferventă ?i pasionată slujitoare a picturii, ne 
surprinde prin continuitate tematică ?i stilistică, 
dialogurile sale cu structurile peisajelor citadine sau 
campestre să asigure continuitatea unui proiect 
intelectual, unde dialogul cu natura ?i cu propria sa fiin?ă 
interioară să devoaleze un mod de a gândi ?i exprima sub 
semnul generos al elogiului naturii, chiar dacă unele 
compozi?ii depă?esc dialogul cu oferta imediată a realului. 
Pictura ei are suflul vital al adevărului trecut prin filtrele 
nobile ale armoniei cromatice. 

Mai deta?ată de prezen?a motivului imediat, Mariea 
Boz se remarcă prin arhitectura imaginii ?i prin surpriza 
optică a ansamblului, unde o perceptibilă senza?ie de 
imaterial conferă ansamblului subtilitate ?i rafinament 

grafic ?i cromatic. În acest fel consecvent ?i convingător 
asigură calitate dialogului vizual. În general, pictori?a face 
din fiecare imagine o ipoteză de a fi în vecinătatea 
simbolurilor sacre.

Cea de a treia componentă a nucleului artistic ?i 
organizatoric al evenimentului, Raluca Hreniuc, expune, 
a?a cum a făcut-o ?i altădată, simultan armonioase ?i 
sugestive desene cu tu?e viguroase conturând o atitudine 
?i glose pe tema nudului, semn de respect fa?ă de arta 
desenului. De această dată, sculpturile vor să acrediteze 
sensul diversită?ii ?i bucuria de a dialoga cu formele 
tridimensionale, volumul în general. Preocuparea de 
acum se asociază unei gândiri libere ?i tonice în acela?i 
timp.

Nota generală a ansamblului pictural mizează ?i pe 
prezen?a unui rafinat ata?at de valorile tradi?ionale, Dorin 
Lehaci, care pledează în discursul plastic pentru valorile 
stabile ale peisajului moldav, unde se apropie de 
idealurile vechilor mae?trii ie?eni pe care i-a cultivat cu 
devo?iune. Creator de atmosferă, liric ?i autentic, pictorul 
pune pre? pe emo?ie ?i sinceritate.

În planul formelor 
volumetrice, înscrise în 
dimensiunea decorativului , 
Lăcrămioara Boz, o mai 
nouă membră a grupului, 
face din formele modelate 
cu fantezie ?i pasiune un 
parcurs profesional 
permanent, diferit ca 
viziune structurală ?i 
cromatism, impus de artele 
focului. Fantezia o 
motivează în discurs, 
manualitatea o face credibilă 
în expresie ?i ata?antă.

Omogenitatea grupului mizează ?i pe prezen?a 
graficianului Demetriad Bălănescu ale cărui interpretări 
plastice generează interes firesc, prin subtilitatea 
ansamblului grafic ?i al formelor armonios compuse spre 
a deveni cu adevărat expresive. Traseul său artistic trebuie 
privit cu interes ?i sus?inut cu sentimentul că se profilează 
un destin artistic convingător.

În spa?iul omogen ?i durabil al acestui de acum 

notoriu grup artistic, invita?iile permanente adresate 
confra?ilor no?tri Eleonora Brigalda, Valeria Barbas ?i 
? tefan Popa de la Chi?inău, reconfirmă ?i de această dată 
profesionalismul ?i rigoarea profesională a fiecăruia. 
Eleonora Brigalda are un prestigiu inechivoc ?i o ?inută 
profesională unde rigoarea plastică se sprijină pe o 
creativitate îndelung exersată. Rafinamentul viziunilor 
sale au semnul valoric al autenticită?ii ?i distinsei 
creativită?i. E convingătoare prin valorile paletei ?i aerul 
firesc al confesiunii prin structurile ra?ional-afective...

La rândul său, Valeria Barbas, dezinvoltă ?i inventivă, 
spontană ?i ludică face din fiecare imagine o ipoteză de a 
fi ?i a se comunica pe sine cu non?alan?a spiritului tânăr ?i 
liber de orice restric?ie. Lumea formelor picturale poate 
începe ?i cu ea... ? tefan Popa, grafician exersat în Saloane 
la Chi?inău, Ia?i, Bacău face din ecua?ia rigoare ?i 
sentiment, cheia cu care deschide por?ile unei laborioase 
fantezii, unde linia conturează forme posibile ?i le 
colorează cu sufletul său românesc...

Expozi?ia de acum trebuie privită nu doar ca un dar de 
vacan?ă, ci ca o ofrandă adusă creativită?ii ?i spiritului 
românesc dintotdeauna...        

Librăria Cărtureşti din complexul Palas Mall Iaşi găzduieşte, în perioada 25 august – 25 septembrie o interesantă şi 
inedită expoziţie a artistei fotograf Victoria Nistor, lucrările acesteia fiind reunite sub inspiratul generic Abstract Glass.

Am privilegiul de a o cunoaşte pe autoare din vremea adolescenţei (ba chiar vreo doi ani şcolari am fost colegi de 
clasă!) şi, judecînd după preocupările artistice pe care le avea deja din liceu (scria poezie, era pasionată de muzică, 
desena cu talent şi imaginaţie), pot afirma că mă miră doar faptul că aceste preocupări s-au concretizat atît de tîrziu. 
Dar, cum ar spune francezul, „mieux vaut tard que jamais”, astfel încît mă bucură bucuria pe care o trăieşte şi 
împlinirea artistică din care ne invită să ne înfruptăm şi, sincer să fiu, regăsesc în neastîmpărul ei sentimente pe care le-
am încercat şi eu în urmă cu trei decenii pe vremea debutului.

Ineditele „irizări” de pe simeze, provocate de punerea în operă a luminii, insolitele abstracţiuni ale sticlei dirijate 
spre şocarea sensibilităţii receptorilor se situează, aş zice, la interferenţa dintre manufactură şi artă şi reprezintă, cred 
(nu sunt un specialist nici în arta fotografică, nici în demersurile trăsnite pe care le tot experimentează arta modernă de 
pe la începutul secolului trecut), o complicitate între măreţia de neatins a curcubeului, infinitatea cromatică a 
combinaţiilor dintre lumină şi umbră şi neliniştea din irisul artistei care ştie să descopere frumuseţe acolo unde aceasta 
abia îndrăzneşte să se nască.

Selecţia, destul de parcimonioasă, este grupată nu pragmatic, ci simbolic pe teme, între care se detaşează „amor”, 
„artişti”, „e pur si muove”, „lumina”, „mister” (combinaţiile din acest ciclu ne poartă gîndul spre universul poetic şi 
filosofic blagian), „ruga” (există oare vreun creator care să nu încerce stabilirea unui dialog cu divinitatea?!), 
„personaje”, „ca focul”...

Din ciclul „amor” atrage imediat atenţia lucrarea Orgasm, realizată parcă şi cu tehnicile graficii în care dezlănţuirea 
trăirilor este sugerată de un fel de coroană a vieţuirii şi de un echilibru dinamic ce aminteşte de expansiunea 
universului. 

Ciclul „artişti” e o mărturisire a propriilor nelinişti legate de obiectul artei sale. Conştientizînd distanţa fragilă dintre 
artă şi manufactură, Victoria Nistor îşi ia ca aliaţi cîteva repere culturale de neclintit. De aceea multe titluri sunt 
trimiteri simbolice, semn că artista mizează şi pe un public avizat, cultivat, rafinat chiar. Vom întîlni în această serie 
tematică titluri ca Dali, Rembrandt, „violon d'Ingres”. Din ciclul „ca focul”, expresivitatea lucrării „felina din fiecare” 
face apel nu doar la adevăruri în genere cunoscute, ci şi la acea doză de neprevăzut pe care ni le oferă Fiinţa şi fiinţarea. 
De altfel, complexitatea fiinţării încifrează mesajul specific acestui ciclu. Pentru înţelegerea conotaţiilor sale trebuie 
urmărite şi sugestiile existenţiale din „Happy birthday, Mr. President!” de exemplu sau din impresionanta lucrare „de 
la Prometeu”, în care contururile par că se estompează, se contopesc cu umbra, o tulburătoare replică peste vremi a 
tehnicii sfumato ce ne trimite cu gîndul la maeştrii italieni. Privind această realizare deosebită, ai senzaţia că flăcările 
însingurate-n văzduh sunt semn că omenirea chiar merita sacrificiul Titanului. Evident, după Prometeu nu întîmplător 
urmează un alt simbol al desprinderii de contingent, exponat cu un titlu de asemenea sugestiv : Icar aşteptînd 
răsăritul. Adică jertfa! Icar, cel cu aripile lipite cu ceară, aşteaptă ivirea soarelui pentru a-şi lua zborul şi a-şi împlini 
jertfa. Această împlinire pentru semeni, acest sacrificiu lucid ne propun o reîntoarcere la simboluri blagiene (simboluri 
zămislite de astă-dată de dramaturgia scriitorului din Lancrăm) şi reprezintă conştientizarea adevărului că arta, creaţia 
devin posibile numai prin jertfă de sine, dacă-şi doresc să fie autentice.

În secţiunea „e pur si muove” mişcarea de rotaţie, mişcarea în general care l-a fascinat pe Galileo Galilei e sugerată 
prin plasarea unei elice aflate în rotaţie, dar şi prin sugestia scurgerilor parietale ce înnobilează tainele unei peşteri. 
Ciclul „Pătraşcu” are o simbolistică uşor de decriptat, lucrările chiar pot servi de inspiraţie unui grafician. De fapt, cred 
că geneza a fost inversată, munca, talentul şi realizările graficianului ieşean inspirînd ciclul respectiv. „Personaje”, o altă 
inspirată tematică, verifică şi stimulează totodată capacitatea receptorilor de întoarcere în copilărie şi în adolescenţa 
aceea fabuloasă şi blestemată, cînd personalitatea noastră se modela mai ales prin intermediul lecturilor, prin 
pătrunderea în adîncul, în intimitatea unor universuri fascinante ce aparţineau „contelui Dracula”, lui D'Artagnan, lui 
Don Quijote sau cunoscuţilor şi îndrăgiţilor eroi din universul dickensian 
(cum este Pip, de exemplu). Şi cine, în vremea aprentisajului nu a dorit să-şi 
contopească trăirile cu cele ale creatorilor respectivelor personaje? În sfîrşit, 
„ruga”, o lucrare cu trimiteri cosmogonice, poartă în centrul ei, în turbionul 
ce naşte lumile, chipul care întruchipează tocmai ţinta rugăciunilor noastre. 
Poartă în centrul ei apariţia universului, speranţa şi mîntuirea. Adică un 
Iisus ce-şi oferă povara crucificării, înspinarea frunţii şi ţintuirea palmelor, 
un Iisus ce suferă sîngerarea cuielor şi a coroanei de spini, tocmai prin 
asumarea jertfei. Asumare de care am amintit ceva mai înainte. Nu pot să 
trec cu vederea nici lucrarea „rugă pentru părinţi”, o trimitere la un 
cunoscut poem al lui Adrian Păunescu, poem ce a tulburat sensibilitatea 
multor iubitori de poezie.

Ciclul blagian al luminii este unul din cele mai persuasive, unul din cele 
mai interesante din expoziţie, pentru că se leagă şi de ideea de zbor şi de 
cea a razei ce străbate spaţiul; conţine o cosmogonie sui generis născută din 
simboluri ale mişcării, dar şi ale perfecţiunii (spirală, roată, cerc), ale ieşirii 
din inerţie, din nemişcarea unei gigantice clepsidre al cărei nisip nu mai 
vrea să curgă.

Unele titluri abstracte (cele din ciclul „mister”, de exemplu), deci 
încifrate pentru privitor, îşi au, probabil, rostul lor, dar eu le-am înţeles mai 
puţin acest rost, de aceea socot că puteau fi botezate la fel de sugestiv şi de 
inspirat ca acelea care-i oferă receptorului un capăt din firul Ariadnei. Însă 
poate tocmai din cauza încifrării lor fac parte dintr-un ciclu al tainei.

ut pictura poesis
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- Lumină din LuminăViolon d'Ingres
Valeriu STANCU

Armonii estivale ieşene... 
Valentin CIUCĂ



de azi. Desigur demersul se cuvine a fi continuat prin 
acest universal gest care corespunde nevoii de libertate 
şi comunicare a umanităţii

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

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

Prezentate în aparenţă ca nişte peisaje clasice, 
colajele sale surprind, la o privire mai atentă, prin 
implicarea textilului în 
formule expresive inedite, 
ce îmbină relieful, 
juxtapunerea şi broderia. 
Este exact ce presupune 
orice demers artistic 
contemporan, acel amestec 
inefabil constituit din 
viziunea personală şi 
abordările neaşteptate ce 
dau originalitate creaţiei 
finale, Mădălina Vieru 
fiind, fără îndoială, mai 
mult decât o tânără 
speranţă în domeniu.
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Bienala Internaţională de Artă Decorativă iniţiată 
acum doi ani, de către Uniunea Artiştilor Plastici din 
Chişinău - secţia Arte decorative, este prezentă, acum 
la ediţia a II-a, pe simezele Galeriei de Artă Constantin 
Brâncuşi din capitala Republicii Moldova. Amplul 
proiect cultural, susţinut de un considerabil şi ambiţios 
grup de artişti profesionişti în domeniu din U.A.P. – 
Chişinău a atras numeroşi creatori omologi (Belgia, 
Polonia, Lituania, Rusia, Belarus, Ucraina, Ungaria, 
România ..) cu peste şaizeci de participări în artele 
textile, ceramică, design vestimentar. 

Cu această denumire convenţională, în aparenţă, 
dar care sintetizează scopul de a realiza sincronizarea 
genurilor decorative şi nu numai, Arta decorativă din 
această bienală etalează valenţe deosebit de complexe. 
Este o certă demonstraţie că artele decorative pot 
facilita o simbioză artistică, o întrepătrundere a 

genurilor şi tehnicilor artistice şi o concepţie culturală 
unitară în ciuda distanţelor geografice. Într-adevăr, din 
cele mai îndepărtate vremuri, predilecţia artiştilor de 
toate vârstele şi de toate mentalităţile stilistice pentru 
genul decorativ se explică şi prin neîngrădita formă de 
exprimare care, în spirit riguros sau ludic, le-a permis 
să facă abstracţie de constrângerile politice, 
condiţionările economice ori, din contră, să se implice 
prin conţinuturi ideatice în problematica socială. 
Astfel, putem explica de ce Artele decorative, în speţă 
Ceramica şi Artele textile, cunosc azi un deosebit 
reviriment, produs, pe de o parte, de evoluţia 
tehnologiilor de realizare, iar pe de altă parte de 
viziunea nouă a artiştilor. Un progres spectaculos îl 
înregistrează ceramica, devenind prin 
monumentalitate, o formă de sculptură mai accesibilă, 
cu efecte speciale obţinute prin glazurare sau 
prelucrarea plastică a suprafeţelor, iar aspectele pur 
decorative sunt depăşite şi apar evidente preocupări 
de conceptualitate. Acelaşi fenomen se manifestă şi în 
domeniul Artelor textile, care folosesc tradiţia ca pe o 
trambulină spre modernism. Vechile tehnici artizanale 
sunt acum puse în slujba unor idei nobile, stilizările 
binecunoscute au făcut loc efectelor non-formale sau 
unor expresii aproape picturale. Melanjul de tehnici 
pare să corespundă cel mai bine noii sensibilităţi 
contemporane: colajul, montajul de tip pop-art care se 
combină cu broderia şi cu elementele ţesute, părăsind, 
de cele mai multe ori, parietalul şi devenind 
tridimensionale. În acest neo-postmodernism extrem 
de permisiv şi într-o ambianţă culturală deosebit de 
dinamică, artiştii îşi croiesc drumuri proprii, autentice, 
ingenioase, valorificând, totodată, tradiţiile şi 
realităţile sociale.

Orice manifestare expoziţională de anvergură, aşa 
cum este prezenta Bienală Internaţională de Artă 
Decorativă aduce în galeriile de artă o varietate de 
viziuni, reprezentând cele mai diverse personalităţi 
artistice. Se întâlnesc generaţii şi puncte de vedere 
dintre cele mai diferite, dar care au în comun bucurie 
creaţiei profesioniste cu materiale ce aduc un omagiu 

plasticităţii senzoriale, aşa cum sunt lutul, porţelanul, 
lâna, structurile fibroase, ţesăturile, iar în cadrul 
acestei ediţii sunt foarte bine reprezentate Ceramica şi 
Arta textilă. 

Vorbind cu precădere de întrepătrunderea şi 
sincronizarea tehnicilor, de varietate ideilor şi 
concepţiilor şi fără pretenţia de a prezenta în totalitate 
manifestarea artistică, cel puţin deocamdată, 
propunem, însă, un scurt recital decorativ: Ecaterina 
Ajder, de pildă, surprinde, aşa cum remarca criticul C-
tin Prut, prin esenţializarea formelor picturale şi 
decorative: Dacă pictura artistei păstrează un aer baroc, 
graţie desenului, dar mai ales complexei linii coloristice 
folosite, tapiseria se întoarce la forma primară desigur, în 
sensul benefic al cuvântului. Văzând creaţiile textile şi 
picturale ale plasticienei eşti plăcut surprins de curăţenia 
mesajului pe care-l incubă …(Catalog, Rapsodii Cromatice. 
Ecaterina Ajder, Pictură Artă Textilă, Galeria Orizont, 
Bucureşti, aprilie, 2012). Colajul textil ce utilizează 
semnificaţii şi expresivităţi plastice a mai multor 
materiale (in, bumbac, ş.a.) înnobilate prin broderie şi 
efecte picturale este relevant la Miruna Haşegan 
(Martiriul). Conotaţia simbolică este clară: o cămaşă 
bărbătească românească este răstignită pe o cruce … 
interpretarea aparţine privitorilor, liberi să facă 
analogii cu istoria şi prezentul. Dincolo de aceste 
aspecte, relevantă pe plan conceptual - artistic este 
relaţia dintre mesaj şi modalitatea de transpunere, 
atmosfera metaforică pe care o degajă şi impactul 
afectiv asupra publicului. Explorarea altor combinaţii 
le avem în concepţia şi viziunea artistei Elvira 
Cemortan – Voloşin, unde revelaţia decorativului 
descinde din infinitul frumosului naturii care pare să 
fie un element de stabilitate majoră în universul 
modernismului. Structurile sensibile, dar şi energice, 
ale creaţiei Elvirei Cemortan – Voloşin, sunt gândite 
spre orizontul spaţiului cultural actual în care publicul 
iubitor de artă participă afectiv la înfăptuirea actului 
creator. Întotdeauna, tinerii se raportează direct la 
universul contemporan, cum e şi cazul Nataliei Procop 
a cărei concepţia plastică vizează neo-
postmodernismul şi decorativul. Compoziţiile ei 
dovedesc o bună cunoaştere a tehnicilor artistice şi 
stăpânesc un bogat conţinut de idei şi afinităţi stilistice 
ce vădesc o bună cunoaştere a orientărilor şi 
tendinţelor actuale din domeniul artelor vizuale care 
pornesc de la conotaţii abstracte, interpretări 
decorative, colaje sau instalaţii. 
Reuşita unui astfel de eveniment cultural constă, în 
primul rând, în capacitatea de a aduce în atenţia 
publicului nume de referinţă ale artei decorative 
contemporane, oferind o perspectivă amplă asupra 
tendinţelor generale ce se manifestă în domeniu. Este 
şi cazul fericit al acestei ediţii a Bienalei Internaţionale 
de Artă Decorativă – Chişinău 2012, care oferă o 
generoasă viziune de ansamblu asupra artei 
contemporane şi a creaţiei tinere care, cu mijloace 
inedite, reflectă societatea şi sensibilitatea oamenilor 
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în spaţiul public al cetăţii, doar în aparenţă pare a naşte 
semne de întrebare despre propria persoană. O privire 
cuprinzătoare asupra biografiei şi activităţii artistei ne 
relevă polul opus aparenţelor amintite. Activitatea sa 
creatoare de pictor al căror opere şi stil sunt 
recognoscibile oriunde s-ar afla lucrările printr-o 
privire fugitivă asupra lor situate chiar într-o companie 
diversificată, este incontestabilă. Ele relevă desenul 
personalităţii sale artistice, stabilă şi puternică, definită 
prin stilul propriu bine aşezat în matricea principiilor 
estetice asimilate convingător. 

Dacă ne referim la formarea sa profesională, 
remarcăm faptul că a urmat cursurile liceului de artă 
Octav Băncilă, absolvite în anul 1986 iar între 1989-
1995, a studiat pictura în cadrul Universităţii de Arte 
George Enescu din Iaşi, absolvind-o în mod strălucit 
prin susţinere examenelor de licenţă. Cota pregătirii 
sale profesionale i-a deschis calea către o frumoasă şi 
prestigioasă carieră academică. Faptul că a avut şansa 
ca studiile sale universitare să se desfăşoare pe 
parcursul a şase ani, aşa cum experienţa tradiţională, s-
a dovedit a fi necesară formării viitorului artist pictor 
pe parcursul timpului, a reprezentat un incontestabil 
beneficiu. Cele două atribute profesionale distincte 
prin nivelul lor calitativ, cea de artist şi cea didactică, s-
au dovedit a fi într-o armonioasă compatibilitate spre 
binele studenţilor şi profesorului pictor însuşi, 
reverberînd în societate în mod pozitiv. Creaţiile 
doamnei Gabriela Popa – Benescu sunt prezenţe 
constante în diverse expoziţii locale, naţionale şi 
internaţionale, personale, sau de grup restîns sau mai 
mare, în ţară sau în Europa. Aceste participări de multe 
ori au fost onorate prin însemne ale recunoaşterii 
valorii sub forma unor diplome şi medalii.

Nu putem omite din aceste scurte referiri biografice 
faptul că în anul 2009 a obţinut prestigiosul titlu 
ştiinţific de doctor în domeniul artelor vizuale ca 
urmare a activităţii laborioase  de cercetare ştiinţifică cu 
caracter teoretic şi susţinută prin argumentări ale creţiei 
proprii, originală şi relevantă. Activitatea sa în cadrul 
facultăţii de arte plastice este semnificativă fiind 
coordonator pentru elaborarea unor programe şi 
proiecte cu implicarea directă a studenţilor.

Momentele de reflecţie în faţa pînzelor Gabrielei 
Popa- Benescu generează întrebări, presupuneri, clipe 
de încîntare sau poate unele îndoieli pentru unii 
privitori, trezind curiozitatea şi căutînd lămuriri. 
Privitorul devine captivul picturii aflată în faţa sa. El 
este determinat la lectura cadrului parcurgînd cu 
privirea pas cu pas suprafaţa. Fără să-şi dea seama el se 
implică în descifrarea unor ecuaţii a căror formulă 
cheie se află ascunsă undeva în straturile de culori 
suprapuse şi interferate, sub mantia unor reţele de linii 
generatoare de forme geometrice. În ţesătura născută 
din întrepătrunderea formelor geometrice riguros 
elaborate, chiar exigente, se ascund îmbinări şi 
articulări născute ca urmare a alăturării suprafeţelor 

Universul stilistic al picturii este nelimitat şi 
diversificat depăşind fruntariile imaginaţiei. Istoria 
artei ca domeniu al cercetării şi cunoaşterii cuprinde 
prin strădania istoricilor şi criticilor ariile stilistice şi 
conceptuale ale epocilor şi perioadelor ce se succed în 
pas cu timpul. Artişti şi opere cunoscute şi etalate la 
vedere reprezintă nucleele în jurul cărora se decelează 
principiile estetice şi regulile ce definesc stilul. Cu toate 

acestea, opere remarcabile şi artişti importanţi, nu 
odată, trec prin timp neobservate şi neînţelese de 
contemporanii lor. Acele opere sunt descoperite mai 
tîrziu de generaţiile ce le urmează. Descoperirea 
creaţiilor unor pictori peste care timpul a trecut 
neobservat, reprezintă momentele înălţătoare ale unor 
revelaţii. Nu odată ele înseamnă originile care premerg 
etapele noi ale evoluţiei picturii. Se redefinesc în acele 
momente conceptele stilistice şi de viziune pentru o 
altă perioadă de timp. Astfel de situaţii se aseamănă cu 
simbolice capete de pod pe care se sprijină arcurile 
peste timp ale continuităţii fluxului evolutiv al artei. 
Ritmul succesiunii etapelor la care ne referim s-a 
accelerat în ultimile două secole, astfel încât ele intră în 
contratimp cu ritmul vital uman. Contemporan cu 
evenimentele ce se rostogolesc etapă după etapă, în 
domeniul picturii, creatorului implicat i se dezvăluie 
inexplicabile paradoxuri. Multe dintre acestea nu sunt 
percepute trecînd pe lîngă noi fără măcar a le simţi 
(sesiza). Descoperim cu surprindere faţete noi, 
imprevizibile, ale evoluţiei experimental-conceptuale 
pînă la acel moment, despre posibilităţile de 
reprezentare a unor teme universale într-o nouă cheie 
interpretativă. Deseori după ce evenimentul în sine s-a 
împlinit impunîndu-se la un anumit nivel al societăţii, 
publicul fascinat sau dezamăgit îl va accepta sau 
respinge lăsînd timpului misiunea consolidării lui.

Pictorii fac parte din categoria fericiţilor sorţii. Ei au 
privilegiul hărăzit de Parce la venirea în acestă lume de 
a se bucura de talentul pus în talerul balanţei, care 
favorizează bucuria şi libertatea de a privi realitatea cu 
detaşare şi de a o reprezenta interpretînd-o. Prin 
tălmăcirea lor ei ivesc privirii ceea ce este peren din 
realitatea fizică a lumii în care trăiesc sub formă 
esenţializată, expresivă şi binefăcătoare prin 
frumuseţea plastică a formelor şi culorilor. Izolaţi într-
un aparent con de umbră, dorind instinctiv să nu fie 
văzuţi şi deranjaţi de cei din jur, mulţi dintre ei curioşi 
şi indiscreţi, pictorii se simt fericiţi cu adevărat în 
spatele uşilor atelierului, unde trăiesc intens 
sentimentul viselor împlinite. Ei trăiesc din plin starea 
de plenitudine creativă în acel spaţiu sacru al 
atelierului unde un câmp pozitiv energetic în interiorul 
căruia se află ei înşişi, pînzele şi culorile risipite pe 
paletă, îi îmbrăţişează cu tandreţe, înălţîndu-i. În afara 
acelui cîmp energetic mulţi dintre aceştia consideră că 
există doar spaţiu neutru din care ei nu mai fac parte. 
Misiunea lor s-a încheiat înaintea întîlnirii operelor cu 
acel spaţiu neutru definit prin simezele galeriilor de 
artă, al colecţiilor de artă, al colecţiilor private sau 
publice sau ale muzeelor. Astfel spus, ei consideră că 
menirea lor a luat sfîrşit odată cu scoaterea lucrărilor 
din atelier şi lansarea lor în circuitul public.

Dintr-o astfel de spiţă mi se pare a fi pictoriţa 
Gabriela Popa Benescu. Prezenţă cu adevărat discretă 
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colorate puse în starea de vibraţie plastică datorată 
contrastelor structurale. Aluziile la originile figurative 
ale formelor din natură care au devenit în compoziţie 
pretexte plastice pentru definirea conţinutului 
mesajelor, sunt mascate prin prelucrarea lor pînă la 
limita abstracţiilor de sorginte pur geometrică. Doar o 
analiză pas cu pas, din aproape în aproape a suprafeţei 
pictate inventariind într-o ordine logică părţile şi 
fragmentele dezvăluite, încifrate într-un microcosmos 
aparent, extras din realitate şi  integrate ansamblului 
compozitional, sunt în măsură ca odată cuprinse în 
cîmpul vizual al privitorului, să reconstituie legenda 
sau istoria ascunsă sub acele straturi de culoare şi 
semnificantele structuri plastice.

Temperamental, autoarea se dezvăluie prin opţiune 
frecventă de folosire a unor dominante cromatice clare, 
tranşante, am putea spune. Fundamentul armoniilor 
cromatice este o culoare definită tonal aproape de 
starea pură. Odată stabilit acest suport al culorii 
dominante, artista elaborează demersul compoziţional 
construindu-l din elemente simbol exprimate prin 
figurări lineare care balansează între pictural, grafic şi 
decorativ. Sunt elocvente în acest sens lucrările din 
ciclul Invocînd ploaia al căror suport bazic al armoniei 
de ansamblu sunt tonurile vivante de roşu. Acestor 
dominante se integrează formele geometrice investite 
cu funcţii expresiv semnificante şi unele simboluri. 
Teme născute din interpretarea etosului popular conţin 
abordări cromatice în tonalităţi de verde, galben, roşu 
stins sau albastru. Semne filigrame liniare, motive 
decorative ce amintesc vag de ţesături şi cusături se 
ascund sau ies la vedere din cîmpul colorat al 

tablourilor, susţinînd dramele structurii compoziţiilor. 
În general autoarea preferă balansarea tonală şi a 
purităţii culorilor între cele aflate în relaţia de 
complementaritate. Aceste aspecte sunt mai evidente în 
lucrările intitulate Paparude, Tradiţii, Pomul 
cunoaşterii, sa.

Preocuparea artistei pentru susţinerea armoniei de 
ansamblu prin compatibilizarea complementarelor 
temperînd rolul contrastelor valorice este vizibilă în 
aproape toate lucrările sale. Privind picturile Gabrielei 
Popa- Benescu avem sentimentul că autoarea face un 
fel de echilibristică între pictural şi decorativ, preferînd 
spaţiul plastic exclusiv al bidimensionalului. Din acest 
motiv, cred, spectatorul se simte provocat ca odată 
receptat ansamblul de la distanţă, să parcurgă cu 
privirea suprafaţa tabloului din apropiere. Aria 
tematică a artistei cuprinde şi subiecte cu aluzie la 
secvenţele din viaţa personală şi socială, contemporană. 
Sunt semnificative lucrări cu titluri ca Eu, Noi, 
Primavara, Limite, Trasee, Acvariu sau Călătorii 
imaginare. Remarcăm în cazul unor astfel de picturi 
preferinţa autoarei pentru game cromatice dominante 
în albastru, violet, ocru galben sau roşu dar şi susţinute 
prin tonuri tulburate de verde cald, asociate unor 
prezenţe ale brunurilor şi ocrului pămîntiu.

Stilul picturilor doamnei Gabriela Popa _ Benescu 
este inconfundabil. Discreţia prezenţei sale publice 
uneori mult prea remarcată din partea celor care o 
cunosc, nu este de cele mai multe ori motivată mai ales 
că opera sa reprezintă argumentul forte pentru a fi 
circulată şi cunoscută spre binele iubitorilor de pictură.
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Se spune adesea, şi pe drept cuvânt, cum că o anumită 
personalitate, dacă nu ar fi existat, cu siguranţă că ar fi 
trebuit inventat. Şi această invenţie ar fi avut efectul pe 
care îl are învenţia lui Dumnezeu, cel care a considerat, 
mai mult decât necesară existenţa unei asemenea 
personalităţi. După 1960, când Mihai Cimpoi a început să 
devină un nume tot mai proeminent în se simţea acută 
nevoia de punere în “tipare adevărate” a evoluţiei 
litaraturii române scrisă între Prut şi Nistru şi mai ales 
racordarea ei la literatura română şi de ce nu la cea 
europeană.

Judecăţile de valoare, pertinente, bazate pe o bună 
documentare şi ancorare la temele mari, au pus în nume 
tot mai interesante, înlocuind falsele valori care erau 
statuate ocazional, cu voie de la împărăţie şi cu contribuţia 
multor impostori căţăraţi, ca în tranvai, pe scara de valori. 
Nume răsunătoare până la acea dată şi-au pierdut locul 
fapt care îmi aminteşte de versurile unui mare poet român, 
prieten cu Mihai Cimpoi, e vorba de Adrian Păunescu, 
versuri care sună astfel: “Hoţule ce s-a-ntâmplat?/ Am pierdut 
un cal furat/ Şi-acum fără el mi-e greu/ Parcă ar fi fost al meu!”. 
Cam aşa s-au întâmplat lucrurile şi după apariţia lui Mihai 
Cimpoi după ce a început să facă o adevărată deratizare 
aşa cum face omul gospodar primăvara în curtea sa. 
Curtea sa s-a numit şi se numeşte literatura română. 

Profesor universitar, doctor în filologie, academician, 
dar mai ales critic şi istoric literar, Mihai Cimpoi a devenit 
una dintre marile personalităţi contemporane ale literaturii 
române.  

Ca şi înaintaşul nostru, G. Călinescu, Mihai Cimpoi, cu 
care are foarte multe puncte în comun, este un ziditor, un 
mare constructor de personalităţi,  de punere în valoare 
prin critica literară pe care o practică a fenomenuluiamplu 
care este litaratura română în context european şi 
universal. Am sentimentul, când mă întâlnesc cu Mihai 
Cimpoi că mă întâlnesc, aşa deodată, chiar cu Meşterul 
Manole.  Pentru el, Ana este truda cu care se stăruieşte să 
scoată la lumină, din zidul uitării sau al necunoaşterii, 
nume de scriitori şi  apoi să le dea aripi să poată zbura. A?a 
cum Titu Maiorescu l-a descoperit  pe tânărul, pe atunci, 
poet Mihai Eminecu, tot a?a Mihai Cimpoi l-a descoperit ?i 
pus în valoare pe, tânărul pe atunci, poet, Grigore Vieru, 
cel căruia i-a dedicat ?i prima monografie, încă din 1965.

Adesea, cei care şi-au luat zborul din palmele lui  au 
simţit nevoia să-i mulţumească în purul stil românesc, cum 
că nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită, şi aripile lor în 
loc să-l mângâie l-au lovit. Noua conducere a Uniunii 
Scriitorilor din Moldova, acea uniune pe care Mihai 
Cimpoi a condus-o 20 de ani, nu a catadicsit să trimită nici 
un mesaj ?i nici un reprezentant al său acolo unde de la 
Pre?edintele Republicii, la Pre?edintele Academiei din 
Moldova ?i a ex.pre?edintelui Academiei Române, 
excep?ionalul om ?i intelectual, Eugen Simion,au ?inut să fie 
prezen?i, să-?i spună, în cuvinte de maximă emo?ie, mesajul 
lor ?i alinstitu?iilor pe care le reprezentau. Dar n-a fost să 
fie...

Mihai Cimpoi, cu detaşarea unei mari personalităţi, a 
trecut peste aceste mici “amiciţii” şi şi-a continuat drumul 
în a construi, în a se confunda tot mai mult cu Meşterul 
Manole. 

Demersul editurii ie?ene Princeps Edit, prin editatarea 
albumului, Mihai Cimpoi – destin întru cultură, coordonat 
de poetul Daniel Corbu, este un act de omenească 
atitudine civică fa?ă de această mare personalitate a culturii 
române, un act de istorie literară.

Din când în când, reu?im să ne ?i bucurăm de existen?a 
unuia dintre noi ?i, chiar să fim mândri de realizările sale 
în planul crea?iei. O facem, mi se pare rar, ca ?i cum ne-ar fi 
jenă să recunoa?tem meritele celui de lângă noi, sau poate 
dintr-o neîn?eleasă reac?ie a unui comportament u?or 
primar, să nu-i spun de-a dreptul primitiv. Cu Mihai 
Cimpoi lucrurile par să stea altfel, să intre în normalitate.  
De curând, Academia de Stiin?e a Republcii Moldova,  
Pre?eden?ia Republicii Moldova ?i Academia României, l-
au aniversat oe ”Omul Emerit” al Republicii Moldova, 
Mihai Cimpoi, cu prilejul împlnirii a 70 de ani de via?ă. 
Dacă ar fi să ne conducem după cum se manifestă, după 
efervescen?a creatoare,după planurile de viitor,sau după 
modul de comportare, am puteaspune că are o vârstă mult 
mai mică ?i nu am face doar un simplu compliment.

 Poetul Nicolae Dabija, într-un editorial din ”Litertura 
?i arta” l-a denumit dret ”Ceahlăul literaturii” ?i nu a gre?it 
cu nimic. Fiecare dintre noi, de obicei, are, pentru el, vârsta 
pe care o ?tie, iar pentru cei din jur arevârsta pe care o 
arată. Spiritul viu, mereu tonic pe care îl are Mihai Cimpoi 
reu?e?te să să stimuleze ?i să contruiească, după modelul 

condurul cenuşăresei
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Mihai Cimpoi: 
Personalitate şi personaj 
Sau 
Cumpăna cu două ciuturi 

călinescian, un univers cu totul  modern în interpretarea ?i 
re-interpretarea literaturii române din cele patru zări scrisă 
în această ”limbă dulce ca un fagure de miere”, în limba  
strămo?ilor, adică în limba română. Dar cum era firesc, 
coloana infinită a culturii române căruia is-a dedicat ?i cu 
care s-a logodit întru vecie este Eminescu- omult total al 
românilor. Fie că re-re-cite?te opera lui Eminescu, fie că o 
interpretează ?i o transmite pe toate meridiamele globului, 
Mihai Cimpoi, omul de ?tiin?ă, Academicianul Mihai 
Cimpoi, prin truda sa sisifică a reu?it să ne facp ?i pe noi 
să-l redescoperim pe Eminescu, pe Eminescu cel care este 
numai al său, cel readus în acasa sa, în sufletul poporului 
din Basarabia, să-i redea locul său întru eternitate.

Aflat ca personaj între Eminescu, cel grav şi 
intransigent şi Creangă cel mereu şturlubatic şi pus pe 
glume, Mihai Cimpoi şi-a zidit propria personalitate citind 
din clasici şi scriind despre viitorii clasici. Între două 
ciuturi, cumpăna cea dreaptă, Mihai Cimpoi, adapă setea 
de cultură a contemoranilor săi dând nebănuite puteri 
pentru viitorime. Nici un viitor critic şi istoric literar nu va 
putea să-l ocolească, să nu se raporteze la contribuţia sa 
majoră întru cunoaşterea şi recunoaşterea literaturii 
române. Mihai Cimpoi este răsfrângerea spre împlinire. 
“La mulţi ani Mihai Cimpoi” pe această cale infinită a 
cumpenei cu două ciuturi!

Născută în spaţiul moldav, comuna Boroaia - jud. 
Suceava, 1954, Elena Ştefoi onorează cel mai bine dintre 
poetesele optzeciste falanga metafizică moldavă, deşi 
spectacolul liric are loc pe cuprinsul unor poeme de o 
izbitoare modernitate şi nu sunt încadrabile în clasica lirică 
a feminităţii.

După absolvirea liceului „Nicu Gane” din Fălticeni, 
poeta urmează cursurile Facultăţii de Filosofie din 
Bucureşti, absolvită în 1980. Aici o aflăm între fondatorii 
Cenaclului de Luni, condus de Nicolae Manolescu şi cu 
grupaje de poeme în paginile câtorva reviste literare: 
Amfiteatru, Luceafărul, Tribuna etc. După revoluţie, Elena 
Ştefoi va fi redactor şef al revistei Dilema (1993-1997), 
după care îşi începe cariera diplomatică, mai întâi cu 
activitatea de Consul General al României la Montreal 
(1999-2001), iar din 2005 Ambasador Extraordinar şi 
plenipotenţial al României în Canada.

Deşi debuta în reviste în 1976 (Tribuna), debutul 
editorial are loc în 1983 la Editura „Cartea Românească” 
cu volumul Linia de plutire, căruia îi urmează Repetiţie 
zilnică (1986), Schiţe şi povestiri (1989), Câteva amănunte 
(1990), Alinierea la start (1996), În urma învingătorilor 
(2005), Undeva în alt plan/ Somewhere in a Different Realm, 
ediţie bilingvă (2008) şi Raport de etapă (2011).

Elena Ştefoi scrie o lirică ridicată împotriva locului 
comun, a convenienţelor, a ideilor primite de-a gata, cum 
ar spune Flaubert, a inutilităţii sociale şi fiinţiale, o lirică 
în spatele căreia mai mulţi critici (N. Manolescu, Ioan 
Buduca, R.G. Ţeposu, între ei) au descoperit o revoltă de 
fond, precum şi dominaţia unei viziuni morale. Să 
adăugăm acestora tentativa continuă de a împăca 
abstractul cu concretul, substratul liric cu antiliricul, totul 
pe fondul unei experienţe afişate de filosofie practică. 
Spune poeta: „ Trebuie să râzi înainte de a fi fericit/ frică îţi 
este, destinul tău/ umblă cu talpă înmiresmată/ forme de cătuşă 
sunt formele lăsate în urmă/ forme de cătuşă – cele ce vor 
ademeni/ durerea din spaţiu numită în cărţile vechi viitor/ nu 
spune nimănui că auzi pe acoperiş/ la vremea lucrurilor 
mărunte/ o trompetă prin care înnebuneşte lumina.” (Nu 
spune nimănui)

În poezia Elenei Ştefoi totul devine inconfort, lumea 
din jur, sufletul râvnind idealuri, colivia, drumul, foaia de 
hârtie, cuvintele chiar sunt ţepoase ca nişte arici. De aceea 
construieşte mici planete pentru adăpostit îndoiala. Poeta 
poate vedea curajul cum „îşi aşteaptă primul prunc 
spunîndu-i pe nume”, vede „o înfrângere galopînd prin 
molozul numelui meu”, „câte-o foaie de hârtie/ 
călugărindu-se din greşeală”, ea încearcă să aducă 
aproape „rugina de la încheieturile universului/ şi 
scârţâitul credincioaselor lui duşumele”.

Cu o dicţie clară a ideilor şi un ton original al 
discursului, poeta avansează întrebări şi aserţiuni 
profunde: „ Nu ţi-am spus eu că resemnarea are fel de fel de 
cotloane?”/ Printre drepturi şi îndatoriri linia de plutire gâfâie/ 
în straie de sărbătoare. Toate revelaţiile/ numai peste răsuflarea 
ei se încăpăţânează să tropăie./ Din când în când chiar 
anotimpul trecut îi aduce plocon/ o căldare cu zoaie şi atunci 
autobiografiile noastre/ pierd vremea pe străzi diferite. Fiecare 
ronţăindu-şi singură ştreangul./ Şi totuşi ochi în ochi ne putem 
minuna/ de roadele bogate ale pământului. Bucuroşi că n-am 
avut/ şi nu avem convingeri cu bube. Fii sigur, odată şi-odată/ 
îţi voi lăsa în braţe rămăşiţele unui război sufletesc./ Aceste 

rămăşiţe mai adevărate decât o plită încinsă. (Poem de 
dragoste scris mult prea târziu).

Ca şi în cazul poetelor Magda Cârneci şi Mariana 
Marin, nu putem vorbi la Elena Ştefoi de o lirică a 
feminităţii în sensul clasic al vorbei, care cuprinde visare 
diafană, dorinţă nudă şi aplomb descriptiv.

Poezia sa e dură, atât la nivelul limbajului cât şi al 
ideaţiei, iar antinomiile, sincopele, insurgenţa ipostazelor 
îi dă forţa şi alura de meditaţie ascetică. Să cităm: „Un alt 
timp altă ierarhie a măştilor/ bătrânii susţin că natura însăşi/ e 
pe cale să-şi piardă simţul măsurii/ nou-născuţii nu văd pe 
celălalt mal/ decât reptile cu faţă umană jucării de desfăcut în 
bucăţi/ alergând de la unii la alţii se bâlbâie memoria mea/ 
muşcă ţărâna flutură steagul victoriei/ o călăuzeşte un nor 
ironic înţesat cu lozinci/ o soarbe o groapă provocatoare în care 
colcăie noile coduri/ am dorit să-i înţeleg şi să-i apăr pe cei 
dinainte/ îi voi putea oare face să plângă de bucurie pe cei care 
vin?” (La mijloc de drum)

„Arunc zarurile – spune poeta – lovind peste tot 
ultima variantă a singurătăţii”, iar în Poem de dragoste cum 
o fi: “Dialectica se aşază-ntre noi/ şi brusc îi mai creşte-o 
cocoaşă./ Hotărât lucru, n-are rost să te-ntreb dacă auzi/ 
ceasurile oraşului urlând după echilibru./ Mai bine-ţi sărut/ 
întâmplare cu întâmplare toată săptămâna trecută,/ pentru că 
fără un dram de căldură/ bravelor opţiuni li se ofilesc 
obrăjiorii.”

Lirismul Elenei Ştefoi, consecvent de la debut până 
astăzi, este unul tragic, vizionar. Avem de-a face cu cele 
mai puţin livreşti texte între poeţii optzecişti, iar parodia 
lipseşte cu desăvârşire. În lupta cu realul agresiv 
“deznădejdea/ a tot zbârnâit/ până i s-a rupt şi ultimul arc”, 
alteori poetei i se pare că: „Între patru pereţi tic-tacul 
deşteptătorului/ împleteşte un ştreang. De-atâta curaj-artistic/ 
îţi fuge pământul de sub picioare – micul dejun/ şi prânzul şi 
cina te găsesc într-un unghi potrivit.” (Într-un unghi 
potrivit). Trădarea e peste tot, chiar şi în cuvânt: „Ai grijă 
ce spui/ un roi de muşte, primele idealuri, dezertori/ şi fantome, 
toate vor susţine/ că nu te-au văzut niciodată.”

Poetă neoexpresionistă, de mare forţă lirică, bazându-
se pe un catharsis al trăirii poetice, pe alternanţele concret 
– abstract şi pe meditaţia revelatoare, menţinându-şi în 
metafizic discursul liric, Elena Ştefoi este unul din liderii 
generaţiei optzeciste şi una dintre marile voci ale poeziei 
române de azi.

Vasile Diacon s-a făcut cunoscut, în special în ultimul 
deceniu, printr-o activitate bogată, cu rezultate convingătoare, 
abordând în cercetările sale (istorice, etnografice şi filologice) 
domenii de mare interes şi evidentă actualitate.

În cele zece cărţi publicate până acum, ca şi în multe 
articole, reflecţii şi comunicări ştiinţifice (prezentate în diferite 
centre culturale din ţară), el a abordat cu predilecţie două 
direcţii de cercetare: raporturile culturale italiano-române şi 
istoria Bucovinei. N-a neglijat însă nici dimensiunea culturală a 
vechii capitale a Moldovei. Acestei ultime categorii îi aparţine 
şi ultimul volum semnat de el George Popa – homo universalis.

Cartea prezintă un interes de prim ordin, constituindu-se 
într-un omagiu respectuos adus unei personalităţi remarcabile 
din viaţa culturală şi ştiinţifică a Iaşului.

Spirit polivalent, cu largă propensiune în varii domenii, 
profesorul universitar George Popa rămâne un intelectual de 
prestigiu din „dulce târg al Ieşilor”, continuând tradiţia unor 
iluştri predecesori.

Cu siguranţă, volumul lui Vasile Diacon reprezintă cu 
certitudine, nu numai un binemeritat omagiu, ci şi un 
„autoportret biografic şi spiritual”, amintind într-un anume fel, 
de colecţia franceză „par lui-même”. Faptul este dovedit chiar 
de structura cãrţii, care, pe lângă un nucleu esenţial – interviul 
(pe care autorul îl numeşte dialog neprotocolar), include texte 
din opera lui George Popa, eseuri (unele de la vârsta de 16-19 
ani!) şi versuri (poeme şi, mai ales, catrene), dedicaţii pentru 
„eroul” cărţii (semnate de Leonida Maniu, Horia Zilieru şi 
Traian Diaconescu), corespondenţă (menţionăm, în special, 
Eugen Bouşcă, un pictor cu totul original, Norman Manea, 
scriitor român care trăieşte în SUA, eminescologul George 
Munteanu şi, din Elveţia, Svetlana Paleologu - Matta), 
iconografie (fotografii alb-negru, începând cu cea a mamei 
cărturarului – Elena Popa) şi bibliografie. 

Desigur, de relevanţă rămâne interviul, care reconstituie 
„zările şi etapele” destinului lui George Popa ca om şi ca 
intelectual: copilărie, familie, zona Vrancei, seminarul din 
Roman, studiile universitare, profesori, colegi şi intelectuali 
renumiţi din Iaşi cu care şi-a „intersectat” paşii vreme de 
decenii, activitatea de medic şi profesor ş. a. Multe mărturii ale 
profesorului se referă la concepţiile sale filozofice şi estetice, 
precum şi la activitatea de poet (concretizată în numeroase 
volume) şi de traducător, cu remarcabile „reuşite” din 
Khayyam, Tagore, Hafiz şi Rilke.

Cititorul „confesiunilor” află, direct de la „sursă”, 
preocupări, idei, consideraţii, chiar convingeri sau îndoieli, 
fireşti pentru fiecare drumeţ – intelectual care face un popas pe 
pământ, numit viaţă. La sfârşitul lecturii, stăpâniţi de ipoteze, 
adevăruri sau certitudini, cu bucuria de a face cunoştinţă cu o 
mare personalitate a Iaşului, cititorii cu gândul la autorul cărţii 
şi la „eroul” ei, pot să rostească în graiul celor de la Râm: 
gaudeamus!

Elena Ştefoi între haosul provizoriu 
şi arta poetică de etapă

Daniel CORBU

Carte dedicată unei personalităţi 
ieşene

Ilie DAN



*Revenirea la formula organizatorică a inspectoratelor 
judeţene pentru cultură.

*Împreună cu Secretariatul de Stat pentru Culte, 
acestea vor trebui să asigure sprijinirea cultelor religioase 
în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţă 
religioasă şi socială în armată, penitenciare ori spitale.

*Deziderate ardente: protecţie maximă pentru 
patrimoniul cultural şi combaterea braconajului 
arheologic - în contextul iminentei desfiinţări a 
controalelor la nivelul graniţelor după intrarea în spaţiul 
Schengen.

O iniţiativă guvernamentală pe linie legislativă 
(deocamdată în proiect) vizează reorganizarea 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional (MCPN). 
Pentru că nu pare a fi vorba doar despre 
schimbarea sintagmei "

"inspectorate judeţene pentru cultură/ IJC”, 
încercăm să vedem despre ce este vorba. În acest 
scop avem la îndemână chiar nota de 
fundamentare a respectivei măsuri. Spre a fi 

introduşi în context, ni se aminteşte că aria de 
competenţă a MCPN a fost completată recent cu 
domeniul cultelor. Concret, Secretariatul de Stat 
pentru Culte (SSC) a trecut de la Secretariatului 
General al Guvernului în subordinea directă a 
MCPN. Drept urmare, trebuie să recunoaştem, se 
impunea oglindirea modificării amintite şi la 
nivelul serviciilor sale deconcentrate. Acest lucru 
reclamă adaptări atât sub aspect organizatoric, cât 
şi din perspectiva legală, la realităţile şi nevoile 
specifice domeniului culturii. 

Prin demersurile care ar urma să aibă loc, 
Guvernul scontează pe o creştere a capacităţii 
instituţionale a IJC de a reduce infracţionalitatea 
legată de exportul bunurilor culturale mobile, ”în 
contextul iminenţei desfiinţării  controalelor la 
nivelul graniţelor după intrarea în spaţiul 
Schengen”. Dacă ne gândim cât de vulnerabile s-au 
dovedit a fi bunurile aflate în siturile arheologice, 
însuşite în urma unor operaţiuni de braconaj 
arheologic făcute de reţele infracţionale 
specializate, întârzierea reconfigurării  atribuţiilor 
IJC devenea mai mult decât păgubitoare. 
Observăm că în materie de control de specialitate, 
efectuat de viitoarele IJC, acesta ar urma să se 
axeze pe protejarea patrimoniului cultural. 
Accentele coercitive sunt date de colaborarea ”cu 
organele abilitate de lege pentru combaterea 

direcţii judeţene pentru 
cultură şi patrimoniul naţional/ DJC” cu cea de 

9CRONICA

jurnal cu scriitori
Manuscrisul 
de la Înviere

Horia ZILIERU

braţe încrucişate (IX)

Adi CRISTI

FLAGEOLET

Acolo sus e muzica de sânge
morfem/mormântul dublul rol rejoacă
asudă sudul doric teslă Toacă
înalte cuie bat şi sihla strânge

numărătoarea. O aurolacă
hrănea lupoaica patemii nătânge:
„ma matiere pleurante”. O rog a plânge
provincia prodigă şi posacă

sterila bandă de tifon pe gură.
Un gnom eteronom în chinovie
(portretul meu?) călătorit îndură

pe coarda liberă neapăsată
tirana tobă tenebroasă. Tată,
urechea mării mersul tău învie?

Îmi este ruşine că m-am lăsat absorbit, ca o pată 
de vopsea, de scena politică românească, neglijând 
partea de suflet a vieţii cotidiene. Privesc în jurul 
meu şi-mi dau seama că trăiesc, la rându-mi, într-o 
altă lume. O lume artificială, creată din angoase, 
obsesii, vanităţi şi, nu în ultimul rând, din orgolii, în 
cea mai mare parte a lor rănite. Privesc la băncile 
parcurilor şi nu-mi dau seama  de trebuinţa lor. Nu 
văd nici un sens în cei care îşi trăiesc viaţa altfel 
decât îţi este ea dictată de pe scena politică a ţării. 
Cum de oamenii aceştia reuşesc să stea şi să 
privească joaca copiilor, a nepoţilor, când în afara 
porţilor Grădinii Copou, de exemplu, viaţa este 
sugrumată sau înjunghiată de disputele celor pentru 
care ţara a rămas acelaşi umăr folosit la depozitarea 
lacrimilor din exclamaţia „ mor pentru tine, ţărişoara 
mea”?!

Mă simt decupat şi lipit în această lume care nu 
poate fi una adevărată, chiar dacă mă mişc acum 
prin ea, văd cum odihna, tihna şi liniştea se strecoară 
pe lângă mine, evitând să mă atingă, să mă 
deranjeze.

Cu aceste gânduri am ajuns în holul central al 
Palatului Roznoveanu, dar nu pentru a merge la 
primarul Gheorghe Nichita, ci pur şi simplu pentru a 
onora o invitaţie a lui Mihai Pascal, patronul 
Galeriilor de Artă Dana.  

S-au împlinit şase ani de la primul vernisaj de 
pictură, organizat de această galerie de artă privată, 
într-un timp în care muzeele aveau o neînţeleasă 
exclusivitate în această activitate.

Timp de şase ani Galeriile de Artă Dana au 
demonstrat nu numai perseverenţă, nu numai 
constanţă, dar şi un accentuat apetit pentru a oferi 
iubitorilor de frumos noi şi noi provocări, de la 
Constantin Alupei, Dan Hatmanu, Corneliu Ionescu, 
Liviu Suhar, Sami Briss, Constantin Tofan, la Val 
Gheorghiu, Felix Aftene, Bogdan Bârleranu, cu un 
tablou senzaţional. Demersul Galeriilor de Artă 
Dana, exersat în spaţiul generos din Profesor Cujbă, 
sau sala de pe Lăpuşneanu, s-a dovedit a fi unul 
câştigător.  Această iniţiativă a lui Mihai Pascal, în 
oraşul culturii (indiferent de ce cred unii sau alţii) se 
dovedeşte a fi una de maximă importanţă, de 
maximă audienţă, atâta timp cât, ea devine un reper 
decisiv pe harta culturală a capitalei culturale a 
României. Nu vorbim aici de orgolii, de decizii 
politice, de voinţa unuia sau a altuia, vremelnic pus 
în preajma pixului cu care semnează decizii de 
importanţă naţională. Vorbim doar despre mişcarea 
oraşului, despre paşii pe care acesta îi face înspre 
firescul respiraţie, în lumea valorilor adevărate, în 
acest spaţiu în care timpul nu mai are sfâşiere, ci 
doar curgere tihnită, necesară sedimentării 
mărturiilor că aici, la Iaşi, există acest strat geologic 
cu ajutorul căruia este scrisă cartea de identitate, 
cartea de prezentare şi de cucerire, nu neapărat de 
teritorii, cât mai ales de inimi, de suflete, de ochi 
pierduţi în profunzimea tabloului, de exemplu. 

Galeriile de Artă Dana au permis „repatrierea” 
unuia dintre cei mai mari pictori contemporani ai 
Europei, alăturat de critică lui Chagall, Picasso, sau 
Brauner, născut la Iaşi acum 82 de ani şi care a fost 
găzduit anul trecut de Galeriile de Artă Dana cu o 
tulburătoare expoziţie „Sami Briss”.  

De fapt, Galeriile de Artă Dana încearcă să ne 
prezinte, să ne arate, să ne dea spre probare o altă 
atitudini faţă de viaţa de zi cu zi, o atitudine care nu 
mai asmute înspre noi îmbulzeala, zâzania şi lupta 
intestină, oferind libertate liniştii, dorinţei de a 
asimila frumosul, bunul gust, expresia vieţii filtrată 
de adevărata artă, restabilind adevărul pe care îl 
deţine doar valoarea. 

Fără doar şi poate, aceasta este soluţia salvatoare 
într-o lume prea grăbită să ne nască şi să ne omoară, 
fără ca noi să avem ceva de spus, dacă vom ţine în 
continuare capul plecate, gândind că din această 
poziţie „sabia destinului nu ni-l va tăia”. Oricum, 
gestul ar fi inutil, atâta timp cât „cu capetele plecate” 
ajungem să fim sinistre vieţuitoare lipsite de cap. La 
mai mulţi ani tuturor celor care fac împreună 
posibilă mişcarea de artă autentică din interiorul 
Galeriilor de Artă Dana.

Ionel BOSTAN

Paşi (organizatorici) ai apropierii 
Cultelor de CulturăGaleriile de Artă Dana

activităţii infracţionale în domeniul patrimoniului 
cultural naţional”. De asemenea, inspectorii vor 
sesiza ”organele de cercetare penală ori de câte ori 
în urma controlului efectuat se constată încălcări 
ale dispoziţiilor legale în domeniul protejării 
patrimoniului cultural naţional, de natură să atragă 
răspunderea penală”. Pentru echilibrul celor 
expuse aici, să spunem câte ceva şi despre 
consecinţele înglobării în MCPN a domeniului 
cultelor asupra paletei de competenţe ale IJC. 
Astfel, în baza viitoarelor atribuţii, inspectoratele 
vor sprijini SSC în ”asigurarea legăturilor dintre 
cultele religioase şi autorităţile publice, în vederea 
respectării libertăţii şi autonomiei cultelor, a 
prevenirii şi înlăturării oricăror abuzuri”. Apoi, vor 
trebui să asigure, împreună cu SSC, sprijinirea 
cultelor religioase în organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de asistenţă religioasă şi socială în 
armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni 
sau copii etc., precum şi în familii care se confruntă 
cu nevoi speciale. Nu în ultimul rând, apreciem că 
este salutară şi competenţa legală dată, în baza 
căreia IJC va putea organiza manifestări vizând 
cunoaşterea şi promovarea culturii religioase, dar 
şi punerea în valoare a mărturiilor de artă şi 
arhitectură religioasă, prin expoziţii sau 
simpozioane, şi prin promovarea turismului 
cultural/ religios.

(Chisinau – Statuia lui „Stefan cel Mare”)
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jurnal cu scriitori

Emanuela ILIE

Apariţia estivală a Albumului Dimitrie Loghin. Artist 
plastic (1910-1982), Editura Muşatinii, Suceava, 2012, a 
constituit, cu certitudine, unul dintre evenimentele 
editoriale majore ale Sucevei şi, dacă vreţi, ale întregului 
Nord-est cultural. Editat în condiţii grafice absolut 
excepţionale (sprijinul Consiliului Judeţean Suceava şi 
eforturile echipei – dedicate trup şi suflet proiectului – din 
care au făcut parte Viorelia Braicu, fiica artistului, Iulian 
Asimionesei şi Lucia Puşcaşu, preşedinta U.A.P. Suceava, 
trebuie să fi contat enorm din această perspectivă), opul 
reface istoria personală a unuia dintre cei mai cunoscuţi 
artişti din Bucovina veacului din urmă, oferind în acelaşi 
timp informaţii esenţiale despre receptarea critică a operei 
sale. Pe bună dreptate, cea de-a doua parte a entuziastului 
text de uvertură, semnat de criticul de artă Valentin Ciucă, 
se numeşte Dimitrie Loghin, un artist pentru toate 
anotimpurile vieţii şi spiritului. În labirintul vieţii şi al 
creaţiei…”. Căci albumul bilingv (română şi engleză) îi 
urmăreşte cu atenţie reverenţioasă atât povestea vieţii, cât 
şi aventura creaţiei. Secţiunile Note biografice, Documente şi 
corespondenţă (între alţii, cu scriitorii Mircea Streinul şi 
Artur Gorovei sau cu pictorii Petre Hârtopeanu şi 
Leandru Popovici), Maestrul, în sfârşit, A fost profesorul 
nostru… ilustrează, fie prin decupajul de documente 
relevante, fie prin incursiunile confesive nostalgice ale 
familiei, prietenilor sau foştilor elevi, secvenţe 
semnificative ale biografiei lui Dimitrie Loghin. Celelalte 
(Consemnări în presă, Din caiete de expoziţie, Colecţii şi 
colecţionari, Povestea unor lucrări şi Note bibliografice) fixează 

repere esenţiale ale destinului operei sale:  fundamente, 
etape şi dominante, în sfârşit, receptare antumă şi 
postumă. 

La fel ca şi acest album de excepţie, vernisajul 
expoziţiei de pictură, sculptură şi grafică Retrospectiva 
Dimitrie Loghin, desfăşurat pe data de 20 iunie 2012 la 
Suceava, a stat sub semnul deferenţei pioase, pe deplin 
justificate. Publicul extrem de numeros, în care s-au 
remarcat fiica artistului, câţiva dintre prietenii apropiaţi şi 
discipolii lui Dimitrie Loghin, a dat impresia că s-a strâns 
pentru a aduce un omagiu aproape religios personalităţii 
celui pentru care multiplicitatea manifestărilor artistice 
(pictură, sculptură, poezie, proză) devenise un fel de 
obligativitate ontologică. Cele aproape 200 de lucrări de 
pe simezele sucevene, lucrate în ulei, acuarelă, pânză, gips 
sau lut ars, au dovedit, într-adevăr, că opera artistului 
născut în Boteşti-Horodniceni a reprezentat o emblemă a 
diversităţii. Organizându-le tematic, problematic şi 
instrumental, privitorii au putut, într-un mod cât se poate 
de firesc, decupa cele câteva secţiuni substanţiale 
cunoscute, cărora pictorul şi sculptorul Dimitrie Loghin 
le-a imprimat mărcile indelebile ale propriului eu creator. 
Toate sunt uşor de relevat şi la o simplă răsfoire a 
Albumului Dimitrie Loghin. Portretele – care, cum bine 
ştim, nu sunt organizate valoric în funcţie de precizia 
asemănării cu modelul, cu persoana reală care le inspiră, 
ci în funcţie de abilitatea artistului de a le reţine şi reda 
mărcile fiinţiale revelatoare – evidenţiază exact această 
rară capacitate a pictorului (aflat, în timpul vieţii, în 

Cărţi de top sale. Spirit funciar nostalgic, artistul a demonstrat, şi prin 
intermediul ei, că a înţeles preponderent pictura ca 
formă de restaurare a arhetipalului. Căci în majoritatea 
covârşitoare a peisajelor şi a compoziţiilor precum La 
izvorul de apă, La târg, La sfat, La arie, Elogiul grâului, 
Împărţirea pământului sau Bocet sunt vizibile, pe de o 
parte, hieraticul gesturilor şi atitudinilor celor mai 
simple ale umanului, iar pe de altă parte, puritatea 
desăvârşită a esenţelor camuflate în regnuri. Să mai 
amintim că etimonul prenumelui acestui artist înseamnă 
„Cel care iubeşte pământul”?!

Lumea zugrăvită în Ruine, Piaţa veche, Nicoreştii, 
Rememorând legendarele virtuţi străbune, Babele din Bilca, 
Case în Burdujeni, Piaţa lemnelor, Turnul lui Lăpuşneanu, 
Mirăuţi – ctitorie medievală, Panoramic sucevean ori 
Topitoria din Iţcani poartă însă, mai mult decât orice, 
amprenta unui spiritus loci autentic şi în consecinţă foarte 
puternic. Regăsindu-l captat în absolut toată peisagistica 
şi în majoritatea compoziţiilor reproduse în Albumul 
Dimitrie Loghin, cititorul acestuia  înţelege perfect de ce 
pictura acestui risipitor discret de frumuseţe este astăzi 
percepută ca un herb bucovinean fără egal…

fericita sferă de influenţă a lui Nicolae Tonitza) de a 
reproduce atât nota distinctivă a fiecărui personaj 
portretizat, cât şi acel inefabil al umanului dintotdeauna. 
De observat, spre exemplu, Portret de bătrân I, 
Autoportretele, Tinereţe, Fiica artistului sau Soţia artistului. 
Naturile statice realizate de pictorul sucevean reţin cel mai 
adesea atenţia prin ceea ce am putea numi un riguros 
proces de înnobilare a umilului. Vizibil, bunăoară, în 
Tufănele, Tufănele, Bujori, Crizanteme, Conduraşi sau Maci. 
Impactul câtorva dintre pânze asupra privitorilor 
datorează, însă, foarte mult excelentei pregătiri în 
domeniu a autorului format la Academia ieşeană de Arte 
Frumoase. Acolo va fi învăţat, probabil, graţie unora 
dintre lecţiile de artă modernă, că inserarea bine gândită a 
anumitor elemente imprimă universului domestic 
reprodus o notă de reflexivitate apăsată, că ea poate spori 
misterul vizibilului sau invoca transcendentul. Natură 
moartă cu ceas şi bufniţă sau Gălbenele şi cărţi amintesc astfel 
influenţa greu de uitat a picturilor metafizici precum 
Giorgio de Chirico sau Giorgio Morandi asupra artei 
europene. 

Am lăsat intenţionat pentru sfârşit peisagistica lui 
Dimitrie Loghin, cea mai cunoscută secţiune a creaţiei 
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O emblemă bucovineană: 
Dimitrie Loghin

In memoriam: Ion Alex. Angheluş – 75 
Lina CODREANU

Ion Alex. Angheluş (n. 1 octombrie 1937, com. Merii Petchii, r. Urziceni – d. 19 iulie 
1986, Huşi-Vaslui) – poet şi publicist. Autor de eseuri, critică şi istorie literară.

Volume apărute: Nunţile focului (1971), Ambrozie şi nectar (în colaborare cu A.D. Tudosie, 
1978), Drumul cuvântului (1980), Jurnal de idei (1980), Pânda de seară (1983), Cumpărătorul de 
bufniţe (1985), Cai de lut (1992), Prinţ şi labirint în crepuscul. Poem simfonic (1998), Nunţile 
focului (volum antologic, 2006).

Articole semnate în periodice şi publicaţii: „Flacăra Iaşului”, „Contemporanul”, 
„România literară”, „Ateneu”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Astra”, „Gazeta 
învăţământului”, „Vremea nouă”, „Zorile”.

Ion Alex. Angheluş – epigramist
O latură artistică puţin cunoscută a lui I. Alex. Angheluş – cunoscut îndeosebi ca „poet 

al Huşilor”, este cultivarea genului epigramistic, pasiune pe care o întreţinea şi o cultiva 
cu spontaneitate şi agerime de spirit la multe din agapele „culturale”, când catrenele cu 
dedicaţie făceau deliciul ascultătorilor. 

Îmi amintesc de o excursie făcută la Sovata pentru a petrece revelionul din noaptea 
dintre anii 1984-1985. Angheluş a luat  iniţiativa de a ne uni într-un grup la cumpăna 
anilor, şi tot el, ca să ne urnească din Huşi, a înaintat avansul financiar pentru familia 

noastră şi pentru a scriitorului din Duda Epureni – Ion Gh. Pricop. Părea vindecat de iubirile anterioare spre care a 
canalizat o energie extraordinară, încercând să iasă dintr-un impas familial, social şi psihologic. Spun „părea”, fiindcă 
Andi era în stare să risipească sentimente cu o candoare la care nu se mai aştepta nimeni, de aceea părea mereu că o ia 
de la capăt. Atunci o adora pe Viviana din Galaţi, care i-a devenit soţie legitimă apoi şi, deşi îi cunoşteam pâlpâielile 
ori flăcările iubirilor consumate, niciodată eu nu-l văzusem mai fericit. Pe parcursul drumului, prin Căile Bicazului, 
mai ales „la dus”, am iniţiat un joc de epigrame una mai vioaie decât alta, mai cu ţepi şi poante care circulau „cu 
adresă” de la o pereche la alta. Concurenţa era la mare înălţime şi expresivă şi nuanţată, căci se înfruntau un poet, un 
critic, un prozator. Din păcate, neavând pe ce nota, scriam în timpul mersului „zdruncinător” pe marginile unui ziar, 
„Magazin”, care s-a pierdut în entuziasmul zilelor de iarnă, când peisajul dantelat de chiciură ori împovărat de 
greutatea zăpezii îl împletisem cu farmecul de neuitat al petrecerii. Un haz nestăvilit, poante extraordinare, „clenciuri” 
inventive vizând obiceiuri, particularităţi şi ticuri nonverbale ori paraverbale, situaţii arhicunoscute ori de moment… 
La întoarcerea de la Sovata, eram prea obosiţi şi n-a mai continuat decât aleatoriu schimbul de replici epigramatice, 
constatând că pierdusem ziarul. Oricum, niciunul dintre cei trei scriitori n-au părăsit nicicum această îndeletnicire. De 
aceea, credem că epigrame „rătăcite” semnate de Ion Alex. Angheluş mai sunt, ici şi colo, iar scrierea acestora nu au 
fost doar un capriciu, dacă facem legătura dintre ani: 1970 – 1985. Ba, mai mult, opinia noastră e că epigramele erau 
nişa de evadare din sfera tensiunilor lirice grave precum caii fugind tragic spre alte lumi, dorinţa ce i se refuza 
artistului, păsărea tristă a iubirii, moartea ca stare ne-fiinţială şi altele.  

*Descoperim pe verso-ul paginilor cu poezii din Caietul Angheluş , un buchet de epigrame, create cam din aceeaşi 
perioadă cu lecturile intense din „Jurnalul literar” al lui G. Călinescu, despre care I. Alex. Angheluş îşi va elabora 
lucrarea ştiinţifică de gradul didactic I, fiind profesor la Liceul „Cuza Vodă” din Huşi. Am selectat câteva dintre 
epigramele de care nu avem ştiinţă să fi fost publicate. Cum explicaţii nu există pe pagina de caiet, apreciem că 
epigramele sunt despre scriitorii, ale căror cărţi tocmai le citise Ion Alex. Angheluş. De altfel, în ciuda „lămuririlor” pe 
care le-am încercat în subsolul paginii, lăsăm imaginaţia şi interesul cititorului să găsească „andrisantul” catrenelor în 
care se împletesc observaţia subţire cu şfichiul blând al poantei

N-aş vrea să credeţi că-s răutăcios
Şi-arunc în sfadă vorbe vinovate,
Dar Fetele bătrâne au [convins]
Că-s şi bătrâne şi… necumpărate.
*
Nu-nţeleg cum rând pe rând
(Şi aceasta-mi dă de furcă)
Autorul Coborând 
Totuşi… urcă.
*
Patimile, treabă rară,
Sunt o carte exemplară
Aşa patimi, frate-meu,
Tare-aş mai dori şi eu. 
*
Surorile Veniamin, observ surprins, 
Sunt iar pe piaţa literară tari
Şi-n urma unui încordat apus
Continuă să fie fete… mari. 
*
Princepele, vai, ce chin
Te-a îmbătrânit puţin.
De-ar fi fost roman de… capă
Te-ar fi dus, maestre, la… groapă.
*
Haralambie Ţugui,

Nunţi de foc, sărmană carte,
Cântec fără pregete,
Aţi stârnit o vâlvă foarte
Şi m-am fript la degete.
*
Deşi despre desculţi vorbeşti în carte
Că-i un roman de neam, -s-încredinţat
Aşa se şi explică astăzi foarte
De ce cu premiul Herder te-a-ncălţat.
*
Anotimp, citesc subit,
Gândurile-mi vin în turmă:
- Care anotimp o fi?
- Anotimpul cel din urmă! 
*
Lui Virgil Cuţitaru
Cartea ta din galantar
Mi se pare, pasămite,
C-a adus un Cuţitar
Între suliţi şi cuţite.
*
Îngerul, observi matale,
Pentru premiu a strigat
Însă foarte-adevărat,
Are tonuri muzicale.
 *

Tip în edituri cu vază
După vorba Pirului
Parcă se cam… ţuguiază.
*
Joc viclean e-un fel de-a spune
Cartea toată-i o minune
Când roman a fost să facă
A crezut că-i simplă joacă
Jocul de-a literatura
I-a făcut deplin … figura.
*

Favoare
Deşi de unii criticat ardent
Volumul se citeşte cu ardoare
Încât îmi spun în sine-mi conştient
Să-l înţelegi e totuşi o… Favoare.
*
Deşi imberb şi cam haihui
El se-adresase nimănui
Constat, citindu-l, însă cu dreptate
Că a scris pentru posteritate.

 *Caietul Angheluş ne-a fost înmânat de către 
membrii familiei de ingineri – Sorin, Nicoleta şi 
Corneliu Rotariu din Huşi. Caietul Angheluş 
cuprinde însemnări, fişe de lectură şi creaţii lirice. 

Ion Alex. Angheluş 
(Desen - L. Codreanu)
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Motto:”Spuie altul cît o vrea
Că-i mai bine mort pe lume,

Eu o ţin mereu pe-a mea:
Că n-am gust de-ngropăciune! 

Dacă-i vorba după mine,
Eu morţiş, mereu voi ţine, 
Şi  mereu la fel voi spune, 

Chiar cînd traiul nu-mi convine: 
Decît mort, tot viu mai bine.”        

(Miron Radu Paraschivescu)

Iaşi, 16/17 august 2012
          E trecut binişor de ora trei; deschid fereastra, am 
nevoie să-mi pălească obrajii aerul proaspăt, 
înviorător. Nu păcălesc somnul să mă  încerce, aşa că 
rămîn cu volumul lui Adrian Păunescu : „Insomnie/ 
inutilă repetiţie generală/ a eternităţii,/ du-te şi tu la 
culcare,/ e timpul,/ spectacolul la care lucrăm/ se 
amînă/ pentru după moarte (Amînare). Mai citesc doar 
cîteva poeme, apoi hotărăsc să dau din nou o raită prin 
mari oraşe ale lumii (ce noroc cu Google!), văzute cu 
diverse ocazii ori „străbătute” acum întîia oară.      

Iaşi, 17 august 2012
azi m-am mutat
în cea mai îndepărtată chilie
a sîngelui
unde mă mai aşteptam
din cînd în cînd
cu ani ceva mai mulţi în cîrcă
încovoindu-mă
precum cobiliţa de care atîrnau
găleţile pline ochi
îmi priveam cu mirare 
mîinile
aşezate bătrîneşte pe 
genunchi
venele groase în care încă 
zvîcnea miezul zilei
dar azi am bătut în zadar în 
uşa
înţepenită
cineva a strigat de pe 
celălalt mal
că plecasem în zori
fără să  las  vorbă

***
tăcerile mi se deşertaseră
groase
untoase
peste chiliile
albe şi roşii
m-am ascuns în cămara 
pitică
îndepărtată
cu ferestre deschise larg
prin care puteam să văd cîrdul de secunde
împrăştiat
de bătăile  aprinse ale inimii

Iaşi, 18 august 2012
în cea mai îndepărtată chilie
unde nici cîntecul cucului nu se mai aude
aburind frunza de nuc
păianjenii şi-au înnodat de coastele mele pînza,
iar prin venele groase amiezile îşi ceartă plozii

***
în cea mai indepărtată chilie
visîndu-se atlantidă
se scutură grinda
pe sub uşă apa sărată
pîndeşte bătăile inimii
aud
ţîrîitul greierilor
săgetînd aerul înecăcios
simt pe buze gust sărat
gustul sărat
al apei
ce ucide urşii
mari şi ciudaţi
înainte de a-i fura somnul

***
frunzele de nuc storc norii
printre ceţuri vecuind
vulturi plouă; ce despică
stîncii pieptul de argint
jocul a ajuns să-şi soarbă

propriul sînge clocotind

curcubeie cu păianjeni
podul palmei îmi urzeşte
jocul a ajuns să-şi soarbă
sîngele ce-i clocoteşte

serile n-au gust de slovă
cerul n-are gust de îngeri
jocul-animal de pradă
muşcă locu-n care sîngeri

încă-i caldă gura care
propriul trup şi-a întinat
pregătită-i să se-mbete
năvădind un alt păcat

nucul umbră nu-i mai face.
răsucindu-şi vineţiul
o ciupercă rea îi coace
în amiezi de jar pustiul

nodul de pămînt îl strînge.
ca o vietate oarbă -
jocul ce-a ajuns să-şi soarbă
din căţuie propriul sînge

Iaşi, 20 august 2012
pe linia vieţii păianjenii

ţes din secunde
pînze pentru nerăbdătorii
de pe celălalt mal
le flutur mîna şi toţi îmi strigă
să nu mă uit înapoi
să nu mă uit
că n-o să mai am la cine veni

Cînd nu mai găsesc nicio cale, deşi am îndrăznit să 
mă consider un bun părinte şi-un bun sfătuitor, îi dau 
dreptate poetului: „Nu e un joc de cuvinte,/ ci un 
avertisment tuturor:/ să nu dăm copiii/ pe mîinile/ 
părinţilor lor” (Adrian Păunescu).                                                                                 

Motto:depărtări/ se înfig în secundă/ ca nişte ace de brad

Iaşi, 23 august 2012
Te uiţi în oglindă şi deodată nu te mai recunoşti. 

Undeva, la un capăt de drum, aşteaptă de prea multă 
vreme răspunsul care vrea să te înapoieze. Ţi-e frică de 
el, amîni şi stărui în însingurare, amintindu-ţi vag că 
nu promiteai mamei  niciodată că vei veni şi nu mai 
ajungeai sau că nu cumpărai o carte înainte de a o citi 
pe aceea deja achiziţionată. Da, îţi aminteşti asta de 
multe ori într-o săptămînă sau chiar de mai multe ori 
într-o zi. Ţi-e tare dor să fii aşa, îţi promiţi că vei fi, 
oricît ar dura.  

Iaşi, 24 august 2012 
Să alerg pe străzi, să tac, să uit. Cu prilejul unei 

jurnal cu scriitoriPagini subiective
Ştefania HĂNESCU călătorii ce-mi părea că nu se mai sfîrşeşte, pe cînd 

aveam vreo şase ani, cineva care m-a văzut agăţată de 
fereastră, pe coridorul trenului, m-a întrebat unde 
merg. I-am răspuns că-n „lumea albastră”. Azi, dacă 
m-aş sui într-un tren şi mi-ar fi adresată aceeaşi 
întrebare, aş avea exact acelaşi răspuns.

Z., 1 septembrie 2012 
Ultima seară. Am scrutat drumul slab iluminat pînă 

spre curba încărcată de verdeaţă; pîlcul acela de arbori 
ca un colţişor de pădure, pe lîngă care mă strecuram cît 
se putea de rapid şi de uşor în anii copilăriei, a rămas 
şi acum oarecum ciudat şi misterios pentru mine. De 
altfel, satul întreg pare vara mai curînd o pădure 
imensă. Ferestrele caselor sunt de mult întunecate, deşi 
e doar ora 23:00, dar la 4:00 dimineaţa, dacă m-aş 
învîrti prin curte, aş auzi cu siguranţă pe cineva tuşind 
sau ocărînd găinile.  Miroase a praf şi a pămînt, aud 
cum sar pietrele sub roţile microbuzului care opreşte la 
poarta unei case din vecini. Probabil fiul familiei, ca 
atîţia alţii, pleacă pe meleaguri străine, pentru că, din 
păcate, oricît de dragi ţi-s locurile, familia, prietenii, 
aici tot ajungi ca disperarea să-ţi slăbească puterile şi 
să-ţi surpe voinţa.   

Z., 1 septembrie 2012
Gînduri zgurite. Ar trebui să-mi amîn plecarea cu 

100 de ani. Încep să-mi adun piesele risipite.   

Iaşi, 6 septembrie 2012
Adevăratul eşec este dăruit doar acelora ce au de 

învăţat din el..Nu-mi este clar dacă e optimism sau 
resemnare.

Iaşi, 8 septembrie 2012
Astăzi am fi sărbătorit 

ziua tatălui meu.  
Voi fi mai bătrîn ca tine,
aşa cum tu însuţi
ai fost mai bătrîn decît tatăl 
tău,
aşa cum tu ajunseseşi să fii
fratele mai mare al tatălui tău
şi-ai fi putut să fii
tatăl şi mai apoi bunicul 
tatălui tău,
dar n-a fost cu tine îngăduitor
timpul,
şi-a sfîşiat cîntul
pe unde-ţi făcuseşi drum
şi nu mai aveai cum să treci
şi eu, şi mama mea, şi fratele 
meu
am împrăştiat cu braţele
clipe mute, vîscoase, 
carnivore,

dar n-am mai putut ajunge pînă la tine,
tu însuţi te-ai risipit în timpul orb
şi orbi ţi s-au făcut şi umerii,
şi pleoapele,
şi tîmplele albe
şi te-a părăsit gîndul

Iaşi, 9 septembrie 2012
Vin din vacanţă cu un obicei de care nu mă pot 

lepăda nici în perioadele cele mai aglomerate: adorm 
spre dimineaţă şi-mi spun amuzată că uit să visez. A 
fost o vreme cînd îmi dădea tîrcoale acelaşi vis: se 
făcea că eram pe nişte dealuri întotdeauna înverzite, de 
unde reuşeam pînă la urmă să îmi iau zborul. 
Dedesubt, pămînt negru, răscolit, brazde groase, cu un 
miros care ademenea cerul. M-am şi prăbuşit  în vis, 
am şi alergat după cunoscuţi pe care n-am mai izbutit 
să-i ajung... Din ultimele vise însă nu-mi mai amintesc 
mare lucru; doar senzaţia de armonie, de împăcare cu 
mine. Citesc teatru de Eugen Ionescu şi pe coperta a 
patra a volumului, tot despre vis aminteşte: „Visele vin 
de la sine,  iată, de vreo  doi-trei ani îmi visez  morţii, îl 
visez pe tata, o visez pe mama, îi visez pe bunici, visez 
spaimele lor”. Cu mulţi ani în urmă am visat-o şi eu pe 
bunica: era într-o barcă, plutea lin, zîmbea, cred că îmi 
făcea semn cu mîna, mai curînd un adio.  Am ştiut că 
va veni mesajul trist, l-am primit împăcată. Cîteva 
sclipiri, totuşi, de vis recent: colind străzile unui oraş 
străin, îndepărtat. Îmi voi cumpăra un geamantan gri, 
încăpător, fără fermoare.

Copiii au voie să se joace de-a războiul, dar maturii nu au dreptul să se joace de-a pacea.
Nu săpa groapa altuia! O poate folosi ca tranşee.

Când respiră oxigenul adevărului, minciuna se sufocă.
Leneşul: luntraş răstignit pe vâslele nefolosite.

Munca îl deosebeşte pe om de animal; dar şi pe om de om.
Sabia care rugineşte în cui merită teacă de aur.

Necinstea nu are acoperire decât în haine vărgate.
“Banii sunt viaţa mea“, zise avarul, îngropându-i.

De proptele au nevoie pomii care rodesc mult şi oamenii care rodesc puţin.
Viciile sunt ca magneţii. Nu atrag aurul!

Albina umblă din floare în floare, iar trântorul sfârşeşte fără a şti ce-i primăvara.
Servilul ţinteşte arcuindu-se.

De multe ori, în spatele unor vorbe mieroase, se ascunde o viespe.
Pentru soţi, soacra e ca albina: unii îi simte mierea, altul acul.

Râzând îşi arată umoristul colţii.
Nu există oştean mai dezarmat ca un laş pe care îl strâng încălţările.

Mercenarul este un individ care dezertează din viaţa civilă în armată.
Nimeni nu a dat de comori săpând groapa altuia.

Nu te încrede în servil!  Degetele care se îndoaie formează pumnul
Păsările fug din copacul lovit de secure, dar se întorc în viorile  făcute din el.

Septembrie 2012
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Să lăsăm o carte 
deschisă în faţa unei 
oglinzi, în aşa fel încît să se 
uite singură în ea. Cartea, 
nu oglinda. Sau şi cartea, şi 
oglinda. Să lăsăm cuvintele 
de uitare să se privească în 
luciul oglinzii. Aşa o mie de 
ani! Şi tot nu s-ar ajunge la 
sens! Şi dintr-odată, după 
un mileniu, să apară din 
întuneric spre lumină un 
creier copt ca un strugure 
alb, strugurele minţii. 
Începe atunci un păienjeniş dincolo de fizic, o căutare 
plină de friguri între carte, creier şi oglindă. Şi-am 
descoperi că din această trinitate apare ideea şi numai 
singură ea nu are umbră!

Această extranee viziune mi s-a descuiat în licoarea 
ochilor, cînd am terminat „de citit” noua carte, 
„Respiraţia umbrei” (Ed. Cronica, Iaşi, 2012), semnată 
de scriitorul Valeriu Stancu. Titlul este, desigur, 
poeticesc, întîlnit ca metaforă migratoare în unele 
anterioare volume de versuri ale autorului (fapt 
recunoscut, de altfel, de acesta). Iar subtitlul, „amintiri 
fără copilărie”, are premeditatul rol de a delimita, de a 
singulariza această operă literară în contextul 
aglomerant al scrierilor artistice trecute şi actuale, 
sumedenie de memorii afective adăugate umanităţii.

Deşi la o primă ochire am putea s-o încadrăm la 
„frontieră”, în miezul de foc descoperim un roman de 
tip subiectiv, un roman al experienţei, care exclude, 
premeditat, tehnica gidiană a „punerii în abis”, 
deoarece romancierul afirmă tranşant că n-a ţinut 
niciodată un jurnal. În schimb, realitatea trăită şi 
rememorată este prezentată reducţionist, pusă, 
husserlian, între paranteze. Şi , de aici, sublima şi 
inefabila şi neconcreta respiraţie a umbrei îşi ceează o 
graniţă iluzorie, un puls şi un plus metafizic. De unde 
rezultă şi curgerea ineluctabilă a timpului în consistenţa 
literelor sensibile din interiorul expresiei. De unde, şi o 
”regizare” inteligentă a structurii întoarse asupra ei 
înseşi. Căci această carte nu are, la sfîrşit, cuprinsul! Şi l-
a mutat într-un fel de reverberaţie internă, transformînd 
autobigrafia în epicul sublimat romanesc, în „Ani de 
ucenicie” pentru formarea ca scriitor, cam în genul 
cunoscutei opere ”Viaţa ca o pradă” a lui Marin Preda. 
Aşa ca oglinda. Suprema redundanţă! Unele capitole se 
repetă în titlu doar spre a înstăpîni impresia de trăire 
obsesivă („şcoală, dulce şcoală...”, „istorii din berăria 
veche”, „liceu, cimitir al tinereţii mele” – Bacovia), şi 
toate poartă în frunte cîte un moto din versificaţia 
comunistă ideologizantă, ai cărei înfocaţi versificatori 
ne-au ocupat ani întregi memoria pe băncile şcolii din 
„obsedantul deceniu”: Al. Andriţoiu, Ion Brad, Mihai 
Beniuc etc.). Sigur, o ironie amară, ce rezultă între 
propaganda mincinos fericită şi realitatea dureroasă, 
chinuită, străbate întregul discurs narativ. Ea susţine, la 
cote majore, sinceritatea unui eu creator, „diac tomnatic 
şi alumn”, care, trecut prin experienţe existenţiale grave, 
a învăţat şi a îndurat ”meseria de a trăi” a italianului 
Cesare Pavese , fără a-şi duce (deşi a încercat) ca acesta 
destinul pînă la sinucidere.

Aflat în pragul senectuţii (ca proces biologic), 
Valeriu Stancu priveşte înapoi spre trecutul trăit pînă la 
durerea curăţată cu şişul de pe os, cu mînie, dar fără 
părtinire. Este o patimă şi este o obsesie, în acelaşi timp, 
evidenţiate stilistic la nivelul expresiei nervoase, 
repetitive, tinere şi necruţătoare. (Oare „Să nu uiţi, 
Darie?”) Chiar dacă bătrîn (Copil bătrîn? Bătrîn copil?), 
întîmpările singulare, destinate sau norocite, 
predestinate sau nenorocite, învie sub ochii noştri 
printr-o frazare cursivă, materializată arghezian „pînă 
la sînge” („scrie peană, sînge scrie!”), cu alternări de 
calm şi nelinişte, cu fandări surprinzătoare, avînd grijă, 
totuşi, să se ferească de elementul spectaculos, ceea ce ar 
fi proiectat cartea în senzaţional şi artificial. Însă există 
un miez profund al acestei scrieri, o implicaţie (nu o 
explicaţie) freudistă (Sinuciderea bunicului după mamă, 
Haralambie Şendrea, din cauza comuniştilor, 
transformată într-un complex psihic, o imagine 

terifiantă dispusă pe parcursul existenţei repovestite 
generatoare de pagini emoţionale de cea mai bună 
calitate: „ ... căci eu m-am născut (în viul nopţii de 
sîmbătă 26 spre 27 august 1950, pe-aproape de ora două 
a dimineţii) în clipa nenorocită în care Cesare Pavese se 
sinucidea într-o cameră sordidă a Hotelului Roma din 
Torino, înghiţind o doză letală de barbiturice, iar eu 
trebuia să mor tot sinucigîndu-mă, asemenea lui, 
asemenea bunicului Haralambie, punînd ca ultimă 
lectură în suflet tocmai jurnalul celui ce mă avertizase: 
va veni moartea şi va avea ochii tăi”. Acum cartea 
devine tristă, dureroasă, nu carnea!

Patima nu este revanşardă, obsesia nu este 
demonstrativă. Creatorul concretizează în cuvinte şi 
imagini meserii şi prietenii, chipuri de altădată (fie 
anonime, dar pitoreşti – lăptăreasa, vînzătoarea de 
bureţi, vînzătorul de ziare, tocilarul, geamgiul, 
sifonarul, zarzavagiul, fie cu nume şi renume – Dan 
Mănucă, Ioanid Romanescu, Charles Aznavour, Alvaro 
Mutis). Rememorarea prin scris a celor trăite şi care „l-
au trăit” devine o defulare şi o mărturisire faţă de sinele 
său de scriitor deplin realizat, trecut, cum zicea Titus 
Raveica, profesorul nostru de filosofie universitară, prin 
„laminorul durerii”.

A fi copil şi a învăţa cîntece despre moarte, iată 
fărăcopilăria  unui personaj ce, de mic, de la vîrsta de 
patru ani ştia să scrie şi să citească, statornic de atunci în 
Ideal: „... dar am să mă fac scriitor  (...), ca să nu mor 
niciodată”. Statornic, încăpăţînat jalon existenţialist!

Cînd îşi aduce în interiorul oglinzii (hieratice, 
uneori!) făptura părinţilor (tata şi mama, orice poet are, 
mai ales, O, mamă!) discursul epic se schimbă radical în 
elegie, accentele cadenţează grave şi profunde, ritmurile 
se desfăşoară delicate, ca un  ecou ce nu se mai poate 
întoarce la locul lui, o respiraţie a umbrelor  suave de 
perceptibil, sfios regret:/ „Ţi-aş scrie, mamă, cine să 
citească?/ Pe ochi ţi-au adormit păduri de iască...!// Ţi-
aş scrie, mamă, cu cerneală vie/ Cu sîngele ce mi l-ai 
dat ţi-aş scrie!”

Cu toate că a ţinut, în mod deliberat, să elimine, pe 
cît posibil, din reflectare, spectaculosul, romancierul are 
şi amintiri ale unor întîmplări existenţiale „grozave”, de 
aspect grotesc, umilitor uneori, alteori umoristic, 
uimitor: foamea chinuitoare, inumană, aş zice hidoasă 
ca-n „Metamorfozele” lui Ovidiu – episoade 
memorabile: atacul asupra vagoanelor încărcate cu oase 
de sacrificate animale, o bătălie a oaselor , atac dat de 
locuitorii mahalalelor ceferiste din Iaşi, conturat sever în 
tuşe de estetică a urîtului, ospăţul lui Florin (fratele mai 
mic al scriitorului) din movila de castraveţi a unui 
lipovean, lăcomie ce-l aruncă în spital, calvarul 
antihristic de a-şi căra în spate „maestrul” sobar, beat 
criţă („Guler îl făceam. Îl urcam după gît, ca pe un guler 
de blană ... Voma fără nici o jenă pe mine ...”) şi unele 
scene bahice care l-au dus pînă în pragul sinuciderii în 
„dimineaţa zilei de luni 20 februarie 1967”, şi capitolul 
de poezie absurdă ”Frumoasa Kir (şi lăcustele ei)”, unde 
ne întîmpină o adiere stilistică (mai ales în topică!) din 
modelul Zaharia Stancu, dar firul epico-liric generează 
un umor absurd, consistent, valoros.

Aleasa vocaţie a prieteniei îl determină pe 
memorialistul romancier să dea adevărate pomelnice de 
nume ale cunoscuţilor din copilărie şi adolescenţă şi 
cred că această tehnică a înşiruirii numelor proprii vine 
dintr-o plăcere nedisimulată de a rosti în faţa posibilului 
cititor numele celor ce odată au fost şi pot fi readuşi la 
viaţa eternă ca într-o iniţiere, ca într-un ritual al 
zicerii/scrierii. Ca, de altfel, şi utilizarea unei personale 
metode intratextuale şi intertextuale (reluarea unui 
capitol din romanul propriu, „Suflete cu ieşire la mare” 
şi a nuvelei „Valiza”, precum şi prezenţa citatelor din 
autori celebri). Recunoaştem aici apetitul generos livresc 
al autorului, direcţionarea sa către o „demitizare” 
postmodernistă.

Dar cartea „Respiraţia umbrei” rămîne vie în gîndul 
celui ce a scris-o şi-n gîndul nostru, al lectorului 
neipocrit. Ne farmecă, mai ales, felul zicerii/scrierii, 
capacitatea de a da o nouă identitate trăirilor din trecut 
aduse în prezent şi marea îndrăzneală de a prezenta 
viaţa personală, cu toate nefericirile, eşecurile şi 
plăcerile ei, sincer, binevoitor, inflexibil. O sinteză de 
oglindire, de patimă şi obsesie.

 Să lăsăm o carte închisă în faţa unei oglinzi, în aşa 
fel încît să se uite la ea singură. S-o lăsăm uitată acolo. 
În orizontul argintiu am zări cum încep cuvintele să se 
gîndească singure!

Oglindă, patimă, obsesie
Simion BOGDĂNESCU

jurnal cu scriitori
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Într-un studiu fascinant 
dedicat atelierului 
sculptorului Costantin 
Brâncuşi (publicat în 
revista Portal Măiastra), 
Roxana Marcoci afirmă că 
artistului român i s-ar fi 
potrivit apelativul de 
flaneur, prin care Frantz 
Hessce (în recenzia  
dedicată în 1928 unei cărţi 
de Walter Benjamin) 
înţelegea un boem hoinar, 
sensibil, pentru care oraşul 
apare ca ambienul unei 
camere colosale, urbea 
însăşi, cu străzile, casele, 
parcurile şi monumentele 
ei. Totodată, pentru flaneur, 
interiorul locuinţei sale îi apare ca exterior, ca un oraş 
la scară imensă. Brâncuşi a fost un flaneur fericit, 
mutând satul şi  natura întreagă prin sculpturile sale 
dedicate besiarului: Păsări, Peşti, Ţestoase în locuinţa sa 
parisiană şi a scos masa, poarta gospodăriei şi stâlpul 
de pridvor în oraş, realizând Ansamblul monumental de 
la Târgu-Jiu. Prin formele sale plastice a dăruit omenirii, 
bucurie curată.

Un caz ilustru, opus acestuia, îl constituie scepticul 
Emil Cioran, flaneur-ul nefericit prin excelenţă. Pentru 
filosoful insomniac, camera constituia un prilej de 
suferinţă continuă, iar viaţa socială, un motiv de 
dezamăgire continuă datorită lipsei de sens a 
existenţei.

Mircea Eliade constituie şi el un caz aparte. Pentru 
istoricul religiilor şi prozatorul fantast, sensul existenţei 
autentice constă în ieşirea din timpul istoric/profan şi  
poposirea în cel sacru, anistoric. Sacrul este văzut ca 
realitate ultimă accesibilă prin trăirea mitului, religiei, 
în illo tempore.  

Viziunea asupra lumii a poetei Zoia Elena Deju mi 
se pare că tinde spre modelul elaborat de Mircea 
Eliade. Toate volumele de versuri semnate de poetă 
stau mărturie. Vom exemplifica apartenenţa la modelul 
semnalat utilizând volumul de versuri ÎNGERUL DIN 
CADRU (Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2011).

Faţă de volumele anterioare (Limpezimi de mărgăritar 
1994, Iluminări în amurg 2005, Măiastra cerului 2008 şi La 
Ghetsimani 2009) aflate sub semnul „cerde şi nu 
cerceta”, volumul la care ne referim laicizează 
neliniştea şi o dramatizează. Nu certitudinea ci 
febrilitatea căutării lui Dumnezeu reprezintă acum 
calea de urmat spre ieşirirea din timpul profan în 
pătrunderea în cel sacru: “adeseori/ mă-ntreabă 
îngerul/ din cadru/ de ce bloc-notes-ul meu/ rămâne/ 
tâmplă de schit/ abia văruită/ în aşteptarea icoanelor?-
“ (Ars poetica)

Accesul la hierofanie se face prin rugăciune şi 
umilinţă: “Dumnezeu e Timp/ margine de lume/ zid 
de violentă ispită/ şi grea tăcere// în genunchi/ îl 
simţi în preajmă/ în cadrul/ visului-uşă/ în cadru/ 
dorului-fereastră” (Icoane împărăteşti)  

Poeziile răspund nevoii de ascensionalitate a 
sufletului. Păsările frecvente în poeziile Elenei Deju 
simbolizează transcendenţa. Zborul reprezintă starea 
predilectă a graţiei spre acre tinde fiinţa umană (“respir 
văzduh / cutreierat de Măiestre”). Şi iată saltul în 
sacru: “Mă-mpiedic/ de singurătatea/ cea cu zâmbet 
de ceară/ gimnastă deasupra apei/ în marele salt.” 

Chiar după pătrunderea în humea celestă, 
incertitudinea şi mirarea persistă: “Sub ochii îngerului/ 
fără chip/ albesc de dor/ icoana Mântuitorului// 
acum. Că minunea/ s-a săvârşit/ aş putea Auki/ în 
cadru/ bătaia îngerului?...” Cadrul acesta, des invocat 
de autoare, constituie o poartă de tercere a lumilor. 
Simbolurile din sculptura lui Brâncuşi – zeul tutelar al 
Târgu-Jiului îşi fac simţită prezenţa şi în versurile 
poetei, locuitoare în urmea menţionată.

Volumul este structurat în trei capitole, amintind 
trinitatea divină: Îngerul din cadru, Pridvor de dor, O 
lumină crucificată. Ele sugerează: lumea cotidiană cu 
poarta de trecere, aspiraţia spre transcendent şi lumea 
celestă a luminii divine. 

În cuvântul introductiv, criticul Gheorghe Gricurcu 
remarcă: „Raza luminii dintâi care le scaldă în 
răstimpuri reprezintă răsplata acestor stihuri ce se 
silesc a se închega din materiile neprihănirii.”

Lucian GRUIA

Zoia Elena Deju – între 
profan şi sacru
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restituiri

La prima vedere, un om ca mulţi alţii: modest, 
comunicativ , amabil… deschis mereu spre dialog, 
sincer şi, mai ales, curat la suflet. Cunoscându-l mai 

pe îndelete însă, descoperi că poate deveni şi furios, 
fără însă să capete „calitatea” de violent. Aidoma 
celor mai mulţi dintre semenii săi, te poate jigni dacă 
l-ai stârnit peste măsură şi poate ţine supărare pe tine 

chiar şi două zile! După două zile însă, dacă-i 

zâmbeşti, îţi răspunde şi el cu un zâmbet, cam acru, 
ce-i drept; şi… te face să-i ceri iertare că… te-a jignit 

el!
Dan este, cu toate „marile” lui păcate menţionate, 

unul (ar putea fi chiar unicul) din cei mai cinstiţi, mai 
corecţi şi mai sinceri dintre toţi oamenii pe care i-am 

cunoscut în toată viaţa mea!
Dan e un fel de suflet–punte între simplitate şi 

desăvârşire umană. Nu ştie nici să tacă şi nici să 
vorbească atunci când trebuie. Dar, şi atunci când 
tace sau când vorbeşte, emană din tăcerea şi vorba sa 
înţelepciunea cu care muritorii încearcă să-şi 

clădească nemurirea.
Eh!... ar spune unii, vorbe de clacă! Dan e un fel de 

vorbă lungă, care nu termină niciodată ce ar vrea să 
spună, este omul care visează mereu imposibilul, se 
războieşte cu toţi, fără să ştie să aleagă cum trebuie 
grâul de neghină. Într-un fel, au dreptate cei care-l 

vorbesc aşa pe Dan…, dar, vai! cât de mult greşesc 
din alte puncte de vedere! Dan nu e sămânţa de grâu 
sau de porumb pe care o pui în brazdă, cu speranţa că 
din acea unică sămânţă va răsări un lan întreg de 
grâu sau de porumb… Dan e un biet om, cu mai 
mulţi stropi de divinitate în suflet, care, din bunătate 
sau naivitate, aruncă uneori seminţele dragostei şi 
credinţei sale pe terenuri pietroase sau mlăştinoase… 
Poate din aceste motive, din ogoarele credinţei lui 
Dan, răsar, fără ştirea lui şi spini, şi neghină şi 
pălămidă… şi alte plante nimicitoare şi otrăvitoare.

Dan însă rămâne Dan: un om cu suflet superior, 
cu privirile mereu aţintite spre lumină, adevăr, 
dragoste şi înţelegere. Dan este ca un izvor purces 
dintre stânci şi râpe  prăpăstioase cu speranţa veşnic 
trează că va ajunge cândva la castelul de aur şi 
mărgean din marea de azur… şi merge spumegând 
prin cascade vrăjmaşe, printre mocirle şi desişuri 
flămânde şi însetate, cu speranţa în lumânare de 
ideal… şi evită să creadă că atât stâncile dintre care a 
izvorât, cât şi mocirlele vrăjmaşe îl mint, îi stăvilesc 
drumul către marea de azur şi încearcă mereu să-i 

schimbe albia… Dar Dan are albia lui, unică şi naivă, 
veşnic luminoasă în speranţele sale. El nu renunţă la 
crezul său iniţial, nu-i reneagă pe moşii şi strămoşii 

săi pierduţi năprasnic prin alte râpe şi mocirle… şi 
merge, şi merge visând mereu marea de azur…

– De ce-ai fost condamnat, Dane?  l-am întrebat 

îndată ce l-am văzut intrând în celula mea din 

Penitenciarul din Iaşi.

Dan a tăcut câteva clipe, apoi a oftat şi m-a 

întrebat cu glas stins: 

– Ţie îţi place cântecul „Deşteaptă-te române!”?

Nu-mi aduc aminte dacă i-am răspuns sau ce 

i-am răspuns… Mi-aduc, însă, aminte cum a 

continuat Dan:
– E cântecul meu de suflet, dragă prietene… Şi nu 

numai faptul că durerea lui mă face să plâng ori de 
câte ori îl ascult, ci şi pentru faptul că îndemnurile 
cuvintelor din cântec merg direct la sufletul meu, îmi 
dau aripi de vis şi de crez şi mă aşează şi pe mine în 
rândul tot mai puţinilor români care mai cred în 
frumuseţea şi măreţia destinului lor…

Eu n-am mai spus nimic… Spusele lui Dan 

torceau firul de aur al trăirilor sale… L-am lăsat tot 

pe el să vorbească.
– … eram la o nuntă, dragul meu prieten, în satul 

meu, Suhuleţ, din ţinutul Iaşilor… orchestra abia 
terminase de cântat pentru nişte petrecăreţi, beţivi şi 
inconştienţi „Cazaciocul” rusesc, la modă pe atunci… 
eu ce să mai zic?... După ce ascultasem puţin mai 
înainte „Balada Siberiei”, după care dansaseră haotic 
câteva perechi un fel de vals şchiop, m-am dus la 

Au urmat apoi veşniciile de suferinţe 
neînchipuite, foame, frig, mizerie, torturi sadice din 
închisoarea de la Iaşi, apoi din lagărele de muncă 
forţată din Bălţile Brăilei şi din alte blestemate 
închisori şi lagăre ale morţii… Şi a venit şi sfântul an 
al eliberării, 1964… urmat de supliciile şomajului 
„fără ajutor”, plin de umilinţe şi momeli diabolice, de 
cerşetoria zilnică a unui loc de muncă şi de atâtea alte 
ingerinţe de iad… Ferice de cei care au putut şi au 
ştiut cum să-şi vândă sufletul şi demnitatea de om 

pentru a putea fi răsplătiţi apoi cu titluri academice, 
universitare, parlamentare…

Dan n-a putut şi n-a ştiut cum să-şi vândă 

sufletul şi demnitatea de om.
Şi… a rămas, sărmanul de el, un biet inginer 

agronom, îndrăgostit de pământul şi adevăraţii 
oameni ai ţării… Să muncească, să viseze mereu spre 
mai bine şi să cânte cu glasul răguşit şi… afon, dar cu 
ochii deschişi spre cerul de azur al libertăţii, 
chemarea adresată unui popor întreg: „Deşteaptă-te 

române!”
Şi… să nu uit, Dan, prietenul meu, lung la vorbă şi 

cu alte metehne, mult mai mici însă ca ale mele şi ca 
ale parlamentarilor, diplomaţilor, masteranzilor şi ale 
„doctorilor” (unii dintre ei) în ştiinţe, ascultând mai 
anii trecuţi cântecul „Deşteaptă-te române!”, i-a 

venit ideea năstruşnică să ridice în Iaşi un monument 
închinat victimelor ororilor comunismului şi prostiei 
de orice fel… Şi, împreună cu artistul Leondar şi cu 
prietenii din Primărie, a ridicat cel mai frumos 
monument din România pe care l-a botezat cu 

lacrimile sale.
Îţi sărut dreapta, cu evlavie, Dane!

*Dumitru Bazon, inginer agronom, Preşedinte al Asociaţiei 
Foştilor Deţinuţi Politici–Iaşi

orchestră şi le-am cerut orchestranţilor să cânte 

„Deşteaptă-te române!”. Bieţii cântăreţi s-au uitat 

lung la mine şi cu o tristeţe aparte… Dar n-au spus 

nici da, nici nu. În ochii lor nu citeam decât 
rugămintea laşă de a cere, mai bine, repetarea 
„Cazaciocului”. Am scos atunci toţi banii pe care-i 

aveam în buzunar şi i-am aruncat la picioarele lor 

răcnind:
– Cântaţi , numai pentru mine, dacă alţii sunt orbi 

şi surzi, „Deşteaptă-te române!” Nu ştiu dacă banii 

sau rugămintea mea poruncită sălbatic de dureros 
i-au îndemnat pe membrii orchestrei să înceapă să 

cânte… la început timid şi laş, apoi mai tare… şi mai 
tare… şi mai tare, că, îndată m-am trezit că toţi 

oamenii din sală cântau cu voci răguşite şi plânse 
versuri din plânsul nostru de veacuri: „Deşteaptă-te 

române!” În clipele acelea pluteam în cele mai înalte 
astre ale fericirii…, dar, întrucât, fără să vreau, 
mi-am aruncat ochii pe peretele central al sălii şi 

i-am văzut cocoţaţi, în loc de icoane, pe Marx, 

Engels, Lenin şi Stalin, n-am mai putut răbda. M-am 

căţărat pe un scaun, am smuls de pe perete acei 
monştri ai deznădejdii şi pierzaniei şi am început să 
dansez pe chipurile lor hidoase antrenându-i şi pe 

ceilalţi…
Eu am tăcut, am tăcut privind cu suflet plâns spre 

Dan…

El s-a uitat la mine ca şi cum ar fi urmărit o 

umbră depărtată…, a zâmbit amar şi a încheiat ca şi 
cum ar fi răsturnat o lespede peste un mormânt.

– După câteva zile, un străin de neam, de crez şi 
de speranţe româneşti, m-a turnat la securitate ca 

„duşman al poporului”… Şi, ce-a urmat, vezi şi tu…

Septembrie 2012

Încercare de portret 
pentru un prieten*

Dumitru VACARIU

sertarul cu manuscrise

Ultimul tren
Lucian GRUIA

 „De câtva timp, la miezul nopţii-n gară,
Soseşte-un tren, dar nimenea nu ştie

De unde şi din ce călătorie
Firească, nefirească, se coboară.”

 (Radu Stanca)

Nu pot dormi. Incendiul, provocat de vara 
revărsată din cer, calcinează timpul, viitorul şi trecutul 
se amestecă, prezentul s-a volatilizat. Smogul, 
somptuos-violet, ivit din adâncurile istoriei 
transilvane, pluteşte deasupra oraşului.

Evocări nostalgice tapetează pereţii casei părinteşti. 
Imobilul, cu ziduri masive de piatră, pare o fortăreaţă 
abandonată. De două-trei ori pe an poposesc  aici, 
şterg praful reveriilor de pe maşina de scris. Obiectele 
visează transfigurate în acest muzeu al amintirilor: 
vânătorul de bronz se cufundă până la genunchi în 
soclul de marmură; ogarul aţipit se contopeşte cu 
trunchiul stejarului; vaza de cristal vienez valsează; 
figurile geometrice ale covorului persan s-au 
destrămat, cercul a devenit elipsă, pătratul romb, 
dreptele s-au frânt.

Pe biroul de nuc, sigilul avocăţesc şi „coup-
papier”-ul, moştenite din tată în fiu, aşteaptă zadarnic 
să fie preluate, cu mine tradiţia familiei s-a sfârşit. 
Copil, credeam că dreptatea se impune singură, 
vinovaţii îşi primesc inevitabil pedeapsa, nu mă 
atrăgea profesiunea de magistrat. M-am înşelat 
amarnic! Am devenit inginer – balanţa a ruginit în 
mâinile zeiţei oarbe – mintea mea înţelege numai 
lucruri logice.

Pendula orologiului bate sfâşietor de zece ori, este 
ora plecării. Mă ridic anevoie de pe canapeaua neagră, 
pe care mă tolănisem îmbrăcat, verific închiderea 
robineţilor pentru apă, săpun şi vise, ridic valiza tixită 
cu nuci, cărţi, dezamăgiri, părăsesc încăperea.

În prag ameţesc, aerul înnăbuşitor, având 
densitatea şi temperatura sticlei topite, îmi pârjoleşte 
obrajii, tuşesc, plămânii mi s-au uscat, revin epuizat în 
dormitor. Provoc hazardul, chem telefonic un taxi, 
apratul ţârâie îndelung şi zadarnic, este unicul zgomot 
al serii, nici un răspuns.

Curaj! Înşfac bărbăteşte valiza, pornesc irevocabil – 
fruntea sus – o obidire solemnă.

Strada pustie, iluminată mat, pare o masă imensă 
de operaţie acoperită cu pânză albă.

Aripile fluturilor noctrurni, aşternute pe şosea, pe 
trotuare, escamotează zgomotul sandalelor romane; 
păşesc tulburat printr-o zăpadă caldă, vie. Casele şi-au 
închis pleoapele, oamenii dorm la ora aceasta, sau au 
părăsit cu toţii, la un semnal nevăzut, oraşul.

Lumina feerică, din biserica evanghelică, mă 
trezeşte din reverie. Turnul gotic, înalt de 69 de metri 
– reprezentat pe toate ilustraţiile Dejului -, construit în 
anul 1943 de meşterul zidar Ioan Acs, străbate negura 
omogenă, far pentru „pietonii văzduhului” imaginaţi 
de Eugen Ionescu. Din interiorul navei străbate o 
muzică profundă la orgă – Dietrich Buxtehude – 
preludiul. Înaintez, poarta masivă, de stejar sculptat, 
este întredeschisă. Avansez precaut până la amvonul 
sculptat de Sipos David, mă opresc cuvintele lui Moise 
: ” Adonai nisi!” caligrafiate cu litere ebraice. Între 
lăcaşurile de cult creştin, numai catedrala cu turn 
rotund din Copenhaga mai poartă aceeaşi inscripţie. 
Mă întorc, încerc să desluşesc silueta organistului din 
stană, imposibil. Muzica încetează brusc, ultimele 
acorduri se prăbuşesc violent în pulberea de aur 
presărată pe dalele de piatră ale pardoselei.  Alămurile 
orgii strălucesc orbitor aprinzând aureolele sfinţilor 
pictaţi pe casetele de lemn ale tavanului.  Universul a 
încremenit, galaxiile frânează vibrând, tăcerea 
scrâşneşte. Nu pot să mai aştept, spre ieşire, ultimii 
paşi îi parcurg alergând. Trec pragul, preludiul 
reîncepe exact de unde se întrerepsuse, osia lumii se 
roteşte din nou.

Ajung în staţia de autobuz din dreptul primăriei 
vechi. Emblema scorojită a oraşului – capela 
augustiniană şi ciocanul de abataj al minerilor din 
ocnele de sare -, abia se desluşeşte în lumina difuză a 
lunii. Clădirea, din cărămidă roşie, ridicată între anii 
1763 – 1766 de către arhitectul Matei Melperger, a 
găzduit ceremonia căsătoriei mele acum trei decenii. 
Desigur, la această oră, soţia mea citeşte proză 
fantastică, iar mâine dimineaţă mă va aştepta în 
Bucureşti, la gară. 

Dincolo de şosea, leneveşte în umbra castanilor 
biblioteca municipală. După-amiezile tulburi ale 
adolescenţei le-am petrecut aici răscolind documentele 
referitoare la istoria Dejului: exploatarea sării pe 
vremea stăpânirii romane, astăzi, în puţul acelei mine 
s-a acumulat lacul cu apă sărată de pe dealul 
Cabdicului; refugierea localnicilor în păduri, de teama 

(continuare în pagina 14)
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năvălirii tătarilor (1236 şi 1427); întemeierea oraşului 
de către saşii colonizaţi de regele ungur Gheza al II-lea 
(în jurul anului 1000); viaţa economică şi politică; 
devastarea produsă de trupele generalului Basta după 
lupta de la Goroslău şi uciderea lui Mihai Viteazul 
(1601); invazia turcilor (1661); răscoalele iobagilor; 
decretarea localităţii, de către naţiunile privilegiate ale 
imperiului austro-ungar, drept cetate nobilă, cu 
interdicţia stabilirii românilor în ea (1688); aşezarea 
primilor autohtoni în ciuda interdicţiei seculare; 
inundaţiile Someşului; incendiile; epidemiile de ciumă 
(1719 şi 1742) şi holeră (1783);  revoluţia (1848); primul 
război mondial, unirea cu ţara.

Răsfoind arhiva familiei, m-au impresionat, în 
copilărie, procesele intentate fumătorilor, din cauza 
incendiilor provocate de chiştoacele aruncate neglijent 
în fânaţuri (un ţigan a fost chiar decapitat) şi cele cu 
strigoii care tulburau liniştea publică. Pentru că în 
anul 1742 cetăţenii erau înspăimântaţi de stafiile lui 
Ioan Sabo şi Pila Baba, hognojul oraşului decide 
exhumarea celor două cadavre, străpungerea lor cu 
parul şi cum acesta s-a înroşit de sânge, arderea pe rug 
a rămăşiţelor pământeşti „spre deplina îndestulare a 
locuitorilor.”

Monografia oraşului, scrisă de George Mânzat în 
1927, păstrează fotografiile  portretelor pictate ale celor 
ce aveau să devină faiomoasele stafii: Pila Baba, 
regina-nopţii învăluită în petalele părului negru, ochii 
– turcoaze extatice; Ioan Sabo, patriarh cu barba albă, 
nasul acvilin, privirea înnegurată, studiază alchimia în 
capitala imperiului, ducând o viaţă amară. Doctor în 
ştiinţe oculte, pregăteşte experienţa capitală: aşează 
într-o cutie etanşă eşantioane metalice împreună cu 
substanţe preparate după reţete magice, aşteaptă apoi 
răbdător transformarea lor în aur. La bătrâneţe 
deschide cutiile: nisip, nisip, nisip. Disperat, înaintea 
morţii, meditând asupra vieţii sale eşuate, lasă 
posterităţii aceste cuvunte: „Timpul, concentrându-se 
în jurul obiectelor imobile, devine o apă neagră, se 
infiltrează în inima lor şi le transformă în nisip. Praful 
absoarbe metalul voinţei, scăpaţi de blesteme numai 
dacă rătăciţi prin viaţă şi după moarte.”

Este ora 23 şi 30 de minute, autobuzele s-au retras 
demult. Umbra de nevăstuică a liceului „Andrei 
Mureşanu” mă urmăreşte cu aripile deschise.

„Nimeni nu-şi poate da seama ce este moartea” – 
această reflecţie a lui Socrate îmi răsună în memorie. 
Al cui este glasul care o rosteşte? Privesc la etajul al 
doilea ferestrele fostei mele clase. O clipă sunt 
luminate, profesorul Cervenca, autorul capitolului 
Fichte din monumentala Istorie a filosofiei moderne, 
apărută în 1939, continuă dialogul platonician: „dacă 
nu se întâmplă să fie pentru om cea mai mare fericire; 
cei ce se tem de ea fac, ca şi cum ar şti cu siguranţă că 
este cea mai mare dintre nenorociri.”

Lumina amintirii se stinge, continuu drumul 
meditând. Sus, pe culmea Dealului Florilor este unul 
din cimitirele oraşului. Nu ştiu ce este moartea dar 
nici viaţa. Merită să lupţi pentru existenţă? Ce am 
realizat până acum? Inginer fără invenţii, poet şi 
prozator nepublicat – ici colo câte o recenzie – 
prezenţa mea nu a influenţat destinul societăţii. De ce 
atunci dispariţia corporală să fie cea mai cumplită 
suferinţă?

Someşul, vechi prieten, mă întâmpină cu salutul 
zgomotos al valurilor: „Servus Samus, ce mai faci?” 
Nu-mi răspunde, urc pe digul construit după 
inundaţiile fabuloase din 1970. Albia râului abia se 
ghiceşte datorită clipocitului apei. Aprind lanterna 
pentru conectarea viselor. Pe mal, salcia, care-mi 
veghease prima întâlnire cu o fată, zace răsturnată, 
rădăcinile înălţate spre cer alcătuiesc o dantelărie 
fantastică în care o bufniţă uriaşă ţine în gheare un 
iepure alb.  Spaima îmi întoarce privirile spre oraş – 
preferăm să nu vedem scenele la care lipsa noastră de 
curaj nu ne permite să intervenim! Nu mai recunosc 
strada Kogălniceanu unde am locuit câţiva ani. Pe 
locul casei memoriale a compozitorului Guilelm 
Sorban, cel care a transpus muzical dorul eminescian, 
se ridică un bloc fără personalitate, iar imobilul în care 
a locuit doctorul în drept Teodor Mihali, membru al 
comisiei de redactare al Memorandumului şi 
vicepreşedintele Adunării de la Alba Iulia (1918) se 
află astăzi policlinica C.F.R.

Nu, nu mai pot întârzia, pornesc spre gară 
alergând. 

Clădirea modestă, iluminată sărbătoreşte, degajă 
un aer neaşteptat de nobleţe. Crăpăturile zidurilor par 
estompate, tencuiala căzută fardează ridurile. Mă 

albă, părul femeii căzând în cascadă pe umeri, pielea 
de o paloare vegetală; mi se par cunoscute.

Închid ochii, retrăiesc evenimentele altui veac. 
Regăsesc oraşul, fără blocurile de acum, închis într-o 
cutie imensă de sticlă. Un iepure alb, urmărit de o 
bufniţă fosforescentă, aleargă prin centrul oraşului, 
între Prefectură şi Casina Română. Pe capacul 
transparent al localităţii, alchimistul Ioan Sabo 
rosteşte descântece iar Pila Baba dansează înfrăţită cu 
vântul. Acordurile preludiului la orgă devin tot mai 
ample, iar protagoniştii coboară cu sania pe turnul 
gotic al bisericii evanghelice. Timpul, invizibil şi 
uniform, se umple deodată de mici vârtejuri care 
sfredelesc lucrurile şi lasă în inima lor picături 
condensate. Apa neagră se infiltrează peste tot, 
copacii se usucă; nisipul curge din pereţii clădirilor; 
se năruie edificiile publice: tribunalul, liceele, poşta, 
băncile (Someşană, Poporală, de Credit, Industrie şi 
Comerţ), bisericile (ortodoxe, catolice, greco-catolice, 
evanghelice), sinagoga. Bufniţa uriaşă devorează 
iepurele alb, aşezată pe rădăcinile răsturnate pe 
malul râului.

Mă trezesc cu senzaţia alarmantă că viteza 
trenului devine neobişnuită. Cronometrez 
succesiunea stâlpilor de telegraf – peste o sută de 
kilometri la oră! Privesc chipurile călătorilor 
adormiţi, îi recunosc: Ioan Sabo şi Pila Baba! Scot din 
valiză monografia Dejului, caut febril fotografiile, 
certific identităţile, corespund până şi toaletele, 
narcisa de la reverul hainei bărbatului are aceeaşi 
prospeţime, trandafirul arde în părul femeii.

 Mă sufoc, geamul înţepenit mă scoate din sărite. 
Ies pe coridor, smucesc zadarnic mânerele ferestrelor, 
revin în compartiment, viteza trenului creşte mereu. 
Mă revăd copil jucându-mă în grădina casei 
părinteşti, pe dealul Mulatăului, cu un iepure alb a 
cărui inimă tresărea speriată.

 Cuprins de furie zgâlţâi călătorii pietrificaţi: Ioan 
Sabo şi Pila Baba surâd în vis. Din nou pe coridor, 
forţez geamurile, izbesc cu picioarele uşile vagonului 
capitonat. Redevin adolescent, vara, la baie în apele 
Someşului. Obosit de scaldă, ies pe mal, tăindu-mă la 
picior între trestii. Apare tata: „mama presimţea că o 
să ţi se întâmple ceva, mergem la spital.”

 Revenind în compartiment, smucesc 
deznădăjduit mânerul fereastrei. Mecanismul 
cedează, înfăşurat în draperiile negre, fluturânde, 
privesc afară. Începe să să se lumineze. Trenul nu 
mai atinge şinele, angajată în curbă, locomotiva se 
volatilizează. În faţă se distinge cetatea Ciceului 
restaurată şi două pietre uriaşe de moară, şinele trec 
printre ele! Sar de la geam, trag cu atâta putere 
semnalul de alarmă încât mânerul se rupe. Simt un 
gol în stomac, la fel ca şi în lifturile cu pornire rapidă, 
trenul decolase.

Din pereţii vagonului se cerne nisipul. Trupurile 
călătorilor se destramă într-o pulbere trandafirie. 
Afară, dunele deşertului năvălesc spre tren cu un 
chiot prelung. De unde au apărut? Îmi muşc buzele, 
îmi înfig până la sânge unghiile în carne.

Aiurez, cobor cu mireasa în braţe treptele de 
marmură ale primăriei vechi. Şampania ţâşneşte din 
sticlele devenite fântâni arteziene, valsez cu soţia în 
salonul restaurantului „Dacia”, deodată disting 
acordurile preludiului cântat în biserica evanghelică. 
Orchestra tace, orga devine dominantă, ferestrele şi 
paharele vibrează în rezonanţă: din cauza 
dezacordajului, în „mi major” se produc sunetele 
denumite „urletele lupilor”, începe să ningă, lupii ies 
cu adevărat din tuburile orgii, se face frig, femeia de 
la ghişeul gării anunţă răspicat: „Ultimul tren soseşte 
în staţia Dej, vine din direcţia... pleacă în direcţia... 
atenţie la linia una!”

Moleculele trupului se desfac, nu am lăsat în lume 
nici o amprentă, de ce mi-e teamă de moarte?

Devin uşor ca o pasăre, plutesc printr-un deşert 
de lumină. Planez îndelung, privesc din înălţime 
pământul, încep să cobor, traversez perdeaua norilor, 
iată platoul Bucegi, Caraimanul, Valea Prahovei, 
gările Câmpina, Ploieşti vest, flăcările şi fumul 
rafinărăei Brazi – tuşesc. Mâ înec – staţia Chitila, 
stadionul Giuleşti cu o reclamă enormă vopsită cu alb 
pe fondul abastru-marin: ”Nicio masă fără peşte 
oceanic!”, Podul Grand – o altă muzică mă 
copleşeşte, glasul strident al altei femei, anunţă, 
parcă s-ar certa, la difuzor: „Rapidul 26 de la Dej, 
soseşte cu o întârziere de două zile în staţia Bucureşti 
Nord. Atenţia la linia una!”

sertarul cu manuscrise
îndrept spre ghişeu, holul apare suprarealist de 
pustiu, la casa de bilete nici o fiinţă. Ciocănesc timid, 
apoi tot mai ferm. Aud o uşă deschizându-se încet şi 
prin fereastra îngustă a ghişeului apar mâinile albe, 
prelungi, ale unei femei. Nu i se distinge chipul, 
necunoscuta deschide sertarul, îmi întinde elegant o 
legitimaţie de călătorie colorată mov-cenuşiu.

- De ce-mi daţi mie biletul acesta, nici nu v-am 
spus încotro călătoresc?

- E singurul bilet pentru ultimul tren care mai trece 
prin gara Dej, nu aveţi de ales!

Remarc ironia glasului, admir frumuseţea trupului 
răsucindu-se pe tocuri, părăsind  încăperea. Cercetez 
biletul stupefiat: câteva semne bizare, prin 
păienjenişul filigranat întrezăresc un romb, un pătrat, 
un cerc, o elipsă – mă lovesc cu palma peste frunte – 
desenele de pe covorul casei părinteşti! Arabescul este 
barat cu o diagonală neagră, destinaţia lipseşte.

Părăsesc gara, mă aşez pe prima bancă întâlnită 
sub cupola nopţii. Întunericul a devenit dens, material. 
Prin smoala topită a cerului, mâinile reci ale stelelor 
îmi palpează şira spinării. Transpiraţia mi-a îngheţat.

Un păcănit discret în difuzor, acordurile 
preludiului, pe care l-am mai auzit în biserică, învăluie 
clădirea, apoi glasul femeii de la ghişeu anunţă clar, 
stins, depărtat: „Ultimul tren soseşte în staţia Dej, vine 
din direcţia” ...vocea e acoperită de ţiuitul unui cuţit 
ascuţit la polizor...” pleacă în direcţia”... iarăşi scrâşnet 
metalic... „atenţie la linia una”.

Ridic bagajele, pornesc spre peron. Curentul electri 
se întrerupe. Un fulger orizontal alunecă pe şine în 
acordurile orgii. Trenul de argint strălucitor soseşte 
silenţios, mecanicul hipnotizat la bordul locomotivei 
poartă frac: primele două vagoane sunt pustii, al 

treilea se opreşte în dreptul meu, uşa se deschide 
singură, nu coboară nimeni.

Urc emoţionat, îmi târăsc valiza de-a lungul 
coridorului imaculat, compartimentele sunt libere, în 
sfârşit, ochii unei tinere îmbrăcate în mov mă privesc 
îngânduraţi. Reflexele de jar ale trandafirului roşu, 
arzând în părul ei negru, trezesc cărăbuşii adormiţi în 
sarcofge de aur.

- Permiteţi?
Buzele palide rămân imobile, făptura ei visează de 

o sută de ani.
- Desigur, poftiţi! – răspunde stins bătrânul 

brodat pe albul canapelei.
Aşez cu grijă valiza de piele maro lângă casetele 

metalice ruginite ale călătorilor; disting uimit, pe 
spătarul banchetei, semnele esoterice de pe bilet. Mă 
aşez, trenul porneşte pe nesimţite.

- De unde veniţi? Mă adresez bătrânului 
încărunţit.

- Din altă lume. Am aşteptat o veşnicie la vamă,   
în sfârşit ne întoarcem acasă.

- Iertaţi-mi indiscreţia, ce transportaţi în casete?
- Nisip fiule, nisip.
  Apoi începu să fredoneze: „ O! Cine-ar fi spus c-

aşa e sfârşitul! / Credeam c-o să fie cumplit, dureros, 
/ Când colo, sfidând la amurg răsăritul, / Fu cum nu 
se poiate mai pur, mai frumos //...Întins, învelit într-
o mare lumină / stăteam, aşteptând să-mi iau zborul 
curmat / ...Ta ta ta, ta ta ta... şi aţipi. Femeia dormea 
distinsă, braţul ca un gât de lebădă aluneca peste 
lacul coperţii închise – Radu Stanca – POEME.

Fruntea înaltă a bătrânului, nasul coroiat, barba 

Septembrie 2012

(urmare din pagina 13)
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Petruş Andrei   Iubesc…

Tu n-ai motive  să fii tristă
Că eu iubesc tot ce există,
Dar mai ales mi-i drag de tine,
Cu mult mai mult decât de mine,
Iubirea mea-i de zi şi noapte,
Mai mult de-atâta nu se poate.

Mi-i dragă ploaia şi drag vântul
Şi drag îmi este tot pământul.
Mi-i dragă seara, dimineaţa
Şi dragă, pân?  la lacrimi viaţa.

Mi-i dragă marea pe furtună
Dar dragă şi pe vreme bună,
Mi-s dragi plimbările cu tine
Şi vorbele de miere pline.

Şi dragi mi-s cărţile citite,
Ori cumpărate, ori primite,
Mi-i dragă şi intimitatea
Şi deseori singurătatea,
De când mă ştiu mi-a drag visul
Şi tot de-atunci iubesc şi scrisul.

Mi-i drag abstractul şi concretul
Şi tot ce spune-n viers poetul
Deci, n-ai motive să fii tristă
Iar, dacă plângi , uite-o batistă.
Îmi spui că plângi de fericire?
Atunci…păstreaz-o amintire…

Hibernală

Vine iarna de pe înălţimi,
Vântul o aduce mai curând,
Sus, în cer, se sting, de zor, lumini
Firele vieţilor scurtând.

Câini urii s-au făcut covrig
Or să latre iarăşi ca turbaţi,
Vremea însăşi tremură de frig
Şi îşi suflă-n pumnii îngheţaţi.

Nicăieri o geană de noroc,
Chiar nădejdea moare sub noroi,
N-are iadu-n el atâta foc
Să dezgheţe inima din noi.

Până-n primăvară-s mii de ani
Cine ştie de-o mai apucăm,
Teamă mi-i că vom muri duşmani
Că nu-i timp să ne mai împăcăm.

Nu că m-aş grăbi, cumva, să mor,
Cât ni-i dat, atâta să trăim,
Dar mai am o nafură de dor
Şi aş vrea să ne împărtăşim.

Până-am să devin un fir de ger,
Eu să-ţi spun întruna: ,,Te iubesc!”
Şi, cântând în şoaptă lerui-ler
Flori de gheaţă-n geam să-ţi înfloresc.

Solitudine

Bat la uşile tăcerii
Ca să capăt un cuvânt
Dar în inima-ncăperii
Linişte-i ca-ntr-un mormânt.

Şi mai bat încă o dată
Mult mai insistent din nou
Dar prin uşa ferecată
Îmi răspunde-un trist ecou.

Strig cât pot dar n-are cine
Să mă vadă jeluind
Şi chem moartea dar nu vine
Şi m-aud singur vorbind.

Asta este-a firii lege:
De eşti mort ori de eşti viu,
Nimeni nu te înţelege,
Toţi trăim într-un pustiu

Iar la uşile blocate
E păcat să mi te-arăţi
Că, dintr-o singurătate,
Îţi faci două jumătăţi.

      Ca un lup...

Ca un lup prins în captivitate
Cauţi ca să dai de vreo spărtură,
Ţi-ai zdrobit şi ochi, şi nas, şi gură
Şi ţi-s simţurile toate încordate.

Pe când nu te ştiam…

Pe când nu te ştiam încă pe tine,
Din toată bogăţia de cuvinte,
Nu îmi veneau cu nici un chip în minte
Decât numai acele masculine.

Neutrele erau ca şi-nainte
Într-un ungher ascunse –atât de bine
De parcă erau ziceri de ruşine
Iar eu băiatul pudic şi cuminte.

Doar cu vocabularul meu, săracul,
Cu nuferi nu acopeream tot lacul
Şi nici cu raze zările senine.

Dar într-o zi, făcând sub geam popasul
Ţi-am auzit, în cor de îngeri, glasul 
Şi spun de-atunci doar vorbe feminine.

Mă voi preface-n vegetale

Sfârşind neistovita trudă
Şi ani de fericiri şi chin,
Voi fi un fir de iarbă crudă
Ori lujer nalt de galben crin.

Mă voi preface-n vegetale
Ca tot ce este trecător
Şi, într-a lacrimilor vale,
Voi adormi nemuritor.

Voi fi o iederă plăpândă
În altă lume tot c-un rost
Să mă mângâie-o mână blândă
Să redevin cel care-am fost.

Voi fi o frunză care cade
Ca pasul stins  pe caldarâm
Ori voi fi plânsul din balade
Venit ca de pe-un alt tărâm.

Dorit pe la vreo şezătoare
Ca oaspete ales şi drag,
Din cânt vor izbucni izvoare
S-aline sufletul pribeag.

Voi fi o scumpă amintire
Ca floarea albă pe-un mormânt
Dintr-o poveste de iubire
Şi miere-n trestii de cuvânt.

Cântec fără sfârşit

Din timpul vieţii-aduni fărâme
Că altceva nu mai rămâne.

Te treci aşa cum se trec toate,
Să-nvingi destinul nu se poate.

De n-ai vreo facere de bine,
În urmă îţi rămân puţine:

Copilul ce l-ai zămislit
Sau pomul ce l-ai răsădit 

Ca, prin belşugul lui de poame,
Să ţină cuiva de foame.

Ori, dacă s-a stârnit furtună
Şi-ai săvârşit o faptă bună

De Domnu-n marea-I bunătate
Păcatele-ţi vor fi iertate.

Tu mi te-adapă la izvor
Şi strânge apă în izvor.

Când unii sunt hapsâni de fală
Şi la onoruri dau năvală,

Iar gloria-ntre ei se-mparte,
Fii înţelept şi stai deoparte.

Că Domnul ţi-a dat viaţă-anume
Să ai şi tu un rost pe lume

Şi mi te-a înzestrat cu har,
Cu neasemuitul dar

De-a pune miere în cuvinte
Şi-a-mpărtăşi din taine sfinte

Şi-n veşnica ta pomenire
Să fii comoară de iubire.

Poate că în cuşcă e mai bine,
Nu-s primejdii multe ca-n afară
De oriunde ele pot s-apară
Şi atunci dai cinstea pe ruşine.

După gratii îţi rămâne visul
Ca să-l laşi în legea lui să zboare
Şi cu uşurinţă să doboare
Lacătele ce închid proscrisul.

Eşti captiv şi te cuprinde teama
Că te-a părăsit divinitatea
Cât de scumpă însă-i libertatea
Doar abia acolo îţi dai seama.

,,Flautul fermecat”

Poate că mai am înc-un păcat:
Nu ştiu ca să cânt nici la vioară,
Cât despre un ,,Flaut fermecat”,
De-aş cânta, aş face-o prima oară.

De-mi luau ai mei când eram mic
Poate că-nvingeam de-atuncea teama
Şi nu mă împiedeca nimic
Să învăţ arpegiul şi cu gama.

Dar aşa mă mulţumesc să cânt,
Noaptea stând cu ochii înspre stele
Şi în armonie de cuvânt
Să-mi strâng toate cântecele mele.

Nu mi-o face nimeni un păcat
C-am să cânt cât mă mai ţine pana:
Sufletul e-un ,,Flaut fermecat”
Şi un cânt în drumul spre Nirvana.
                         
Învaţă-te să te cunoşti...

Învaţă-te să te cunoşti pe tine
Şi-n toată viaţa să-ţi urmezi părinţii,
Să fugi cât poţi de lenevirea minţii
Şi să respecţi preceptele divine.

Poetul se aseamănă cu sfinţii,
El, pe pământ, pentru o vreme vine
Apoi se-ntoarce-n zările senine
Lăsând curat izvorul suferinţii.

El a luat din crânguri de cuvinte
Să-ţi dea în dar şi ţie-un pui de minte
Şi-n prag, ca într-un leagăn, mi ţi-l lasă.

Din focul său luat-am o scânteie
Dar, neputând trăi într-o idee,
,,Îmi caut alta să-mi înalţ o casă.”

Răstignire 

Cocoşul încă nu-i ieşit din ou
Dar cineva te va trăda din nou.
Când unul iar va trebui să moară,
Te vei jertfi atunci a doua oară
Că, între timp, s-au adunat păcate
Atât de mari că nu pot fi iertate.
Stă lumea toată pe-un vulcan de ură
Şi-alunecă pe muntele de zgură.

Se cască gura roşie de iad
Şi sufletele-n focuri nalte ard.
Se primeneşte omenirea-n veci,
Prin ea, şi tu, ca visul, mi te treci.
Să te gândeşti atunci când o să mori
Să laşi în urmă câmpul plin de flori,

Să laşi în urmă zumzet de albine
Şi trestii de cuvânt de miere pline
Şi fluturi albi în lunca înflorită
Şi o livadă bine îngrijită
Când luna albă peste vârfuri trece
Să laşi pârâul limpede şi rece,

Să laşi un dor la margine de mare
Şi sus pe ţărm un munte alb de sare
Să ducă-n lume valurile-albastre
O lacrimă din lacrimile noastre
Nisipu-n aur de poţi tu-l preface
Şi lasă lumea-n linişte şi pace,

În urma ta să laşi şi ploi şi nori
Când ai să vrei să te înveţi să mori
Şi tot atunci e bine să te-nduri
Să laşi simţiri şi gânduri prin păduri
Că poate unul va avea noroc
S-adune-n ele vreascuri pentru foc
Să-şi încălzească mintea lui cu-a ta
Dar până-atunci, poete, nu uita
Că-n crucea nopţii sau la primii zori
Iar va cânta cocoşul de trei ori. 



S-a născut pe 27 ianuarie 1948 la Sofia, Bălţi
Poet, dramaturg, prozator, publicist, folclorist, 

traducător, grafician.
După absolvirea şcolii medii din Sofia – student la 

facultatea de fizică şi matematică, apoi student la Litere 
(Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, 1965 – 1970). 
Doctorand, apoi cercetător ştiinţific la Academia de Ştiinţe – 
sectorul  folclor al Institutului de  Limbă şi Literatură (1970 
– 1985). Şef al Departamentului Cultură în Primăria 
Chişinău (1990 – 2006). Şef al Departamentului  Căile Cărţii 
la Uniunea Scriitorilor  din Moldova (2006 – 2010). După 25 
de ani de vacanţă  revine la Sectorul de Folclor (2010), 
susţine doctoratul şi e numit şef al Sectorului (2012).

Debutează editorial cu placheta de versuri Neîmpăcatul 
meşter (1974),urmată de alte volume poetice (Cerul 
fântânilor, Cafea neagră, Fir de nisip, Dansul timizilor, 
Mergătorul, Seminţele mărului oprit, Ştiutorul să mă iert, 
Amărâtele hărţi, Căutarea păstorului, Cules-Ales, Elegia 
dramatică a golului, Noroc polyglot, Încheierea cercului, Luna-i 
una, Cumpăna cucului),cărţi pentru copii ( Casa fiecăruia, 
Cenuşar-Voinicul şi Cenuşăreasa-Mireasa, Facă-se voia ta, 
Sfârlează!,Colacul-Marele, frate bun cu soarele, Copăcel-copăcel, 
Ruga iezilor cei trei, Plăcinţele cu mărar,Moara cu plăcinte), cărţi 
de teatru, folclor, proză, publicistică. Are cărţi traduse în 
limbi străine (rusă, italiană, franceză, maghiară, engleză). A 
tradus din rusă, italiană, engleză. Are spectacole de teatru, 
între care cele pentru copii sunt mai numeroase. Autor şi 
prezentator tv. A avut mai multe expoziţii personale de 
pictură şi grafică la Chişinău, Iaşi, Târgovişte, Bălţi.

Menţiuni: Maestru în Arte(1993), Medalia „Mihai 
Eminescu” (1998), Premiul „Simion Florea Marian” al 
Academiei Române(2005), Premiul special al Festivalului de 
poezie „Lucian Blaga”, Cluj (2001), Premiul „Mihai Eminescu” 
pentru Poezie (Iaşi, 2009), Ordinul de Onoare(2011),Premiul 
„Ion Creangă” al Salonului de Carte pentru Copii şi Tineret 
(2012).

Referinţe critice:

În volumele de poezii Un spin - Une épine (2003) şi 
Cules-Ales (2004), Amărâtele hărţi (2000) Iulian Filip 
complementează copilul (personajul-cheie al creaţiei sale) 
cu ipostaza mai carnavalescă a copilului teribil, care se dă în 
însuşi spectacolul existenţei (vieţii / morţii),  al de-ve-ni-
rii. El adună, discret-teatral, senzaţii, momente sufleteşti şi 
stări, prinzându-le din fugă – cu gingăşia cu care prinzi 
funigeii de toamnă şi fulgii de iarnă sau cu îndrăzneala 
privirii ce stăruie  spre esenţe şi cu săgetarea gândului ce 
tinde să le înţeleagă. Poetul îşi notează în subsolul 
secvenţelor poematice chiar ziua, ora, locul şi întâmplarea. 

Poeziile lui Iulian Filip, care e cuprins de o febră 
constantă a imediatului, au înfăţişare de momente-
iluminări, prinse din zborul imaginaţiei şi pecetluite rapid, 
în sensul mişcării lor, pe hârtie. Sunt pur lirice sau ironice, 
epigramatice, de notaţie jurnalieră sau de meditaţie: 
„Plouă iar, ca-n poezia / miilor de vechi poeţi. / Sfâşiată 
în bucăţi, / se-mplineşte veşnicia” Reîntregiri, 6 iulie, 1997, 

20ora 1 . 
Haiku-urile încoronează lucrarea momentan-

miniaturală a poetului, demonstrând facultatea de 
modelare japoneză pe revelaţii auditive şi vizuale foarte 
fine: „Dorul de tine / mi-a lărgit ferestrele / Aproape te 
văd” (Ferestrele hotelului); „Farul din fereşti - / într-o unde-
s şi unde eşti - / pare-o inimă” (Far din noapte de toamnă 
niponă).

Bineînţeles că, având astfel de însuşiri ludice, Iulian 
Filip e în elementul său în basmele, poveştile şi piesele 
pentru cei mici. Casa Greierului (2002) şi Nucul cu o singură 
nucă (2004) confirmă darul poetului de a se copilări nu în 
sens mimetic şi convenţional, ci în sens serios, el fiind 
participantul sincer, necontrafăcut la joc.  El îi atrage pe 
micii cititori în joc, fără a-l impune ca joc al său cu ei. Jocul 
se înfiripă cu de la sine putere şi cu o disponibilitate 
reciprocă. Sensul moralizator e insinuat sub formă de 
alegorie şi parabolă. Călătoria lui Titi în Împărăţia 
Rădăcinilor prin deschiderea unei nuci pe care a sădit-o 
lângă un nuc mai bătrân este una iniţiatică: micul personaj 
află de la un bunic plecat în acea împărăţie că sunt 
rădăcini care visează şi rădăcini care nu visează din cauza 
că oamenii rup fructele când sunt încă verzi. Cobora un 
căţeluş din cer este o parabolă a prieteniei dintre copii şi 
animale, iar  Chiriaşii e o alegorie a redobândirii 
demnităţii, valorii: un salcâm uscat găzduieşte păsări 
călătoare.

În poeziile pentru copii se impune discreţia, 
colocvialitatea, ironia bonomă, tonalitatea şăgalnică: „În 
poiană, în pădure / creşte-un brad frumos. / Nu se teme 
de secure, / n-o să-l deie jos. // Căci sub brad, la rădăcină, 
doarme-un urs flocos. / Lasă răii ca să vină , / bradul nu-i 
fricos” (Paznicul).

Iulian Filip e, în toate, poetul momentelor iluminătoare.
Academician Mihai CIMPOI

salonul literar
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Şansele  biografiei

Din mama Ana,

din tatăl Ion

şi dintr-o secetă pe terminate

m-am născut.

Prea în de ajuns e,

aş crede,

pentru un început —

să te naşti din părinţi

temerari

ce te-aduc dintr-o secetă...

Nu din alte considerente

mă opresc la orice fântână,

nu din altă pricină

la orice izvor m-am plecat —

m-am născut din părinţi temerari,

dintr-o secetă,

eu, sortitul

pururi să fiu însetat.

Verb esenţial – a avea (1)

I 
Dai 
ce ai 
şi ai 
ce dai.

II
Ţi se dă 
cât poţi lua, 
cât poţi duce 
altora.

III
Nu ai 
uitat să dai
de dat ce ai?

Verb esenţial – a fi (2)

Îmi pare bine să ştiu 
că ai vrea să mă ştii.
Îmi place să fiu.
Îţi place să fii?
Fii! Şi să ştii să fii 
cu toate ale tale cele mai o-me-neşti!
Abia după cazne nenumărate să fii 
eşti.

Oglindă, oglinjoară

Oglinda, 
dacă-i ţii faţa limpede şi curată,
nu că mai frumos te arată –
dar mai adevărat, 
cu faţa ta mai adevărată.

Tragerea sufletului

Mă ia groaza cât de mult ar trebui să se 
vorbească despre mine, 
dar, mai ales, cu mine,
ca să se ştie despre mine ceea ce, 
întâmplător,
pare să ştiu cel mai bine.
Nu aş  mai înainta – mă ia groaza:.
mergătorul de mine ar fi înconjurat, 
ar trebui  să fiu înconjurat
şi întrebat permanent
cum îmi merge la mers,
de am nedumerit atâtea răscruci cu ceea ce 
pare,
cu certitudine,
urmă.
Mă îngrozesc cât de mult ar trebui să fiu 
vorbit –
despre  câte mi-au răsărit în urme
şi de ce evit să privesc prea des peste umăr: 
capcana dulce a albumelor o cunosc, mi-i 
dulce,
face numai să întorc capul
şi te apucă un dor nesăbuit 
s-o ia-i pe urme înapoi,
până la he-he-e!...
Dar mai e de mers înainte!
Ori nu prea e?

Mă ia groaza între cele două ispite de 
mergător: 
încotro acum? 
îndărăt?
înainte?
Cât mai e?
Mă ia groaza 
cât de întrebat şi cât de vorbit 
ar trebui să fiu,
dacă aş  putea să mă opresc un pic
şi să flutur, şi să sparg
câteva oale,
din care să se prelingă imprudent
(în graba de a-mi şterge urmele
şi de a o şterge de acolo)
câteva picături din ceea ce port
spre portul îndepărtat,
de unde, he-hei!, ce plutiri  se anunţă!

Imposibilă viaţă

Dacă-ai vrea să mă crezi,
iată ce cred eu
despre ce ni se întâmplă:
nu cred că-i adevărat,
imposibil să fie adevărat!
Căutăm urme de viaţă
pe Marte 
şi ce viaţă
ni se impune
aici pe pământ!
Nu-i adevărat
ce trăim!
Imposibil de trăit
viaţa noastră!
Dacă-ai vrea să crezi,
iată  ce-mi văd ochii mei,
pe care zadarnic
mi-i tot frec –
poate mi se năzare...
Ochii tăi ce văd?
Aha, tot la cer ţi-s ochii –
la Domnul
ori pe Marte:
chiar o fi fiind viaţă?
de care?
Nu cumva

de felul celei
pe care-o trăim
şi imposibilă pare?
Că pe la noi, pe Terra,
se face tămbălău mare
cu... de ce-au dispărut
dinozauirii?
Celelalte ca celelalte, 
popoare, naţiuni întregi
dispărute,
dar... de ce dinozaurii
o fi pierit,
când erau atât de mari şi tari?
Dacă-ai vrea să mă crezi,
iată ce cred despre
ce văd:
un muzeu anacronic, 
în care mostrele vii
(încă vii!)
nu se pot smulge
din ace,
ca să se vadă.
Eu
pe-al meu
mi-l port
ca pe-o cruce înrădăcinată,
smulsă,
de-aceea ceea ce văd
cred că văd.
Smulge-te din ac!
Crucea ni-i una, 
dar umerele pot fi mai multe.

Farul stins de la Sulina

Lui Opi îi datorez experienţa

Marea s-a retras în mare?
A fugit de mare farul?
Dunărea în revărsare 
tot aruncă-n mare-amarul.
Ce să lumineze farul,
Chira Chiralina?

Farul stins de la Sulina, 
când era pe mal de mare,

Iulian Filip 

cum îşi împărţia lumina
spre corăbii călătoare,
către firi rătăcitoare,
Chira Chiralina?

Vin pescari cu peştele 
de prin ape despletite
depănând poveştile
cu trofee neauzite,
cu capturi nepomenite,
Chira Chiralina.

Pelerini de două şchioape 
vin din toate hărţile
cu români atraşi de ape –
să cunoască hărţile,
hărţile şi părţile,
Chira Chiralina.

Cu piraţi şi principese 
chiar din cimitir Sulina
ţine-n mărturii alese
peste file vechi lumina
pentru poame noi grădina,
Chira Chiralina.

Posibilităţile-n lanţ

Tocmai trecea prin urechile

acului

cămila,

gâdilată la cocoaşă

şi leşinată de râs.

Contemplam

desfacerea-n plop

a florilor de măr

şi înflorirea micşunelelor

pe-o răchită...

Printre aceste posibilităţi

mă făceai şi tu fericit,

scoţându-mi în fiecare zi

câte-un ochi,

uluită că mai disting

frumuseţe.

Cucii şi nucii în Duminica Mare

Frunză de nuc, 
frunză amară de nuc, 
nu cred 
vreun cuc 
cuibul în nuc să şi-l caute
 pentru un pui,
 încredinţat nu ştiu cui, 
ca să-i aducă – 
fără de cuc, fără cucă, 
nu din nucă – 
din ou...
Vechi ecou:
puiul nou 
creşte în cuib străin, 
cuib străin să dărâme
în multe fărâme,
cuc fără fraţi,
doar cu taţi,
ce numără, înverşunaţi,
banii şi anii purtaţi
de-ntrebători derutaţi,
frunză de nuc,
frunză amară de nuc,
din care
nu cred vreun cuc
frunză verde  să cânte...

Ostatec

Nu mai scriu poezii.
S-a întâmplat,
se mai întâmplă,
mă mai ţine captiv
această metaforă,
ca o cochilie clepsidrică,
în care-mi măsor
nisipul,
pururi cu spatele la Ecleziast,
căutând, urmărind
firul de mac
confundat/scufundat
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Chiar dacă ziua de lucru a lui Iulian Filip este, precum 
ne-o spune poetul, „de două veacuri“, el nu are timp de 
risipit. Nu are timp pentru vorbe, nu este un om al 
vorbelor — are timp pentru cuvânt, este un om al 
cuvântului. Iulian Filip nu este omul politicii mincinoase 
— el este omul faptei concrete. Nu-mi amintesc să-l fi 
auzit pe Iulian Filip bătându-se cu pumnii în piept: „eu 
lupt...“, „eu apăr“... Neîmpăcatul meşter, convins că pentru 
a „apăra“ ceva, trebuie să zideşti ceva mai întâi, munceşte 
cu har dumnezeiesc îmbelşugat, având un palmares 
impresionat: cărţi de poezie şi proză, piese de teatru, cărţi 
pentru copii, culegeri de folclor, traduceri, manuale...

O mare şi frumoasă surpriză a ultimilor ani este Iulian 
Filip — pictorul, graficianul. Mă bucur mult că am scos 
împreună cartea Îndoiala de sine, în care „liniile şi culorile“ 
îi aparţin. De fapt, aş putea spune şi altfel: acolo unde „nu 
mi-au ajuns“ poeme „din cuvinte“, am pus „poemele 
grafice“ ale lui Iulian Filip, „poeme desenate“ pe care, 
mărturisesc, mi-ar fi plăcut să le scriu...

Ultima carte de versuri a lui Iulian Filip este Mamutul 
din frigider — o excelentă ediţie în limba maghiară, apărută 
la Budapesta (Este un succes al poetului — felicitări din 
toată inima! Nu ştiu de ce, dar tocmai aici mi-am amintit 
de aceste cuvinte din jurnalul lui Jules Renard: „Spre a ne 
pedepsi pentru lenea noastră există, în afară de eşecurile 
noastre, succesele celorlalţi“). Anterior, Iulian Filip a 
publicat versuri în Italia — traduceri de versuri în Italia — 
traduceri de poeţii Dante Cerrilli şi Rodolfo Coccia. Iar 
maestrul Italo Scelza, după o frumoasă întâlnire în 
atelierul domniei sale de la Supino, l-a îndemnat pe Iulian 
Filip (văzându-i mai întâi „liniile“) să vină cu o expoziţie 
de desene în Italia, poate chiar la Supino...

Desenul a influenţat sensibil scrisul lui Iulian Filip, 
mai ales în Dansul timizilor şi-n Mergătorul, cărţi de 
catrene, în care poetul este un cultivator de esenţe, rostirea 
lui fiind concentrată, eliptică, scuturată de podoabe, 
versurile semănând cu nişte tremurătoare linii care 
rimează.

Este uşor observabilă predilecţia lui Iulian Filip pentru 
cuvinte ca „auzitor“, „văzător“, „mergător“, cuvinte „cu 
chip“ de substantive care, purtând colorate mantii 
adjectivale, tăinuiesc în miezul lor mişcarea, forţa 
fascinantă a verbului...

Vasile ROMANCIUC

Vocaţia lui Iulian Filip e, în general, ludică – o 
lamentaţie precum cea din Elegia dramatică a golului, ce 
pare a substanţializa angoasa, neantul interior ş.a.m.d. 
(„Nimic nu mai ţine / spaţiul fulgerat de spasme, / 
îndeosebi pe hotare, / amorţit deşert” etc.), sfârşeşte, spre 

exemplu, prin a sancţiona ridicolul larmoaiant: „Ah, să 
pot plânge, / să domolesc / tigaia fierbinte şi goală, / 
sufletul meu, / amărât / de nimicul din el” şi exemplele 
pot lejer continua, căci fiecare secvenţă discursivă a cărţii 
re-scrie, în manieră originală, sensibil empatetică, un „of”, 
un „vai” sau un „ah”, adică în definitiv un mod specific de 
a vedea lumea.

Dar în Noroc poliglot e vorba, mai întâi, de un alt 
dialogism, la fel de provocator. Cu atât mai mult cu cât 
exemplele de structuri polifonice inserate în aceeaşi 
personalitate artistică sunt, trebuie s-o recunoaştem, din ce 
în ce mai puţine într-o epocă precum cea actuală, în care, 
vorba lui Basarab Nicolescu, se preferă specializarea, 
univocitatea vocaţională. Iulian Filip se demonstrează, 
aici, dimpotrivă, un spirit plurivalent, deschis deopotrivă 
spre ceea ce Ion Barbu numea cândva „alfabetul prismatic 
al poeziei” şi artele vizuale. Cele două laturi – de poet 
ludic, ironic şi (auto)ironic, deci postmodern până în 
măduva fiecărei osaturi textuale şi de artist plastic, 
stăpânind la fel de bine penelul sau cuţitul, creionul în 
tuşe severe ori pasta uşor modelabilă – nici nu pot fi 
disociate. Fiecare text liric este însoţit de o altfel de 
sancţionare obsesivă: Iulian Filip îşi dă, sieşi, dar şi celor 
vizaţi direct în tratările poematice, replici picturale la fel 
de reuşite: naturile statice sau peisajele naive, compoziţiile 
abstracte ori evadările sculpturale conferă Norocului 
poliglot înfăţişarea unui spectacol complex, energetic, care 
nu face altceva decât să re-compună însăşi mişcarea 
contorsionată, dinamică, deci fascinantă a vieţii actuale. 
Fără a da impresia unei schizoidii temperamentale, ci a 
unei fericite complementarităţi. Cromatica centrată pe 
dominante puternice sau pe contraste bine ştiute, 
acordurile tonice, intervenţiile ce dau senzaţia că sunt 
scrijelite cu coada penelului sau, dimpotrivă, pastele 
groase de culoare funcţionează ca mijloace auxiliare celor 
lingvistice, urmărind, împreună, să ofere imaginea unei 
interiorităţi egal întoarse spre sine (ca în Solitar, Cumpenele 
Văzătorului, Domnu-i infinit prin dăruire, Năzuinţă 
încrâncenată, Dublu zbor sau Explozia tăciunelui mocnit – 
inima) şi spre o lume a splendorilor aproape uitate (Păun, 
Invazia macilor sălbatici, Judecata florilor, Plopi fără soţ, Salcie 
răvăşită ori Hramul Chişinăului). Într-o realizare grafică de 
excepţie, o astfel de carte-dialog ne reaminteşte că sinteza 
artistică încă (din fericire!) mai este posibilă, că „nuntirea” 
intelectului şi a sensibilităţii artistice, clamată acum vreo 
şapte decenii de poetul Jocului secund, nu este doar o 
reverie utopică...

Emanuela  ILIE

salonul literar
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între miile de fire
asemănătoare
de nisip,
firul de mac,
în care stau la pândă
invaziile
macilor sălbatici
spre deşerturi,
spre deşertăciunea deşertăciunilor
citită inadecvat – 
întrun cot.

Pe acelaşi drum de duminică

Pe acelaş drum e pasul 
necăjitului ce nu mai ştie de duminici 
şi mersul întrebătorului de Tine, Doamne, 
carele ne-ai dat ziua a 7-a 
pentru ce lucrare?
Bisericile 
cocoţate în văzul tuturor  
împletesc drumurile
întgrebătoare de 
calea spre Tine.
Clopotul aurit ori lemnul răscopt
toacă  liniştea şi împăcarea 
mergătorului nicăieri,
ştiutor şi înăcrit de toate,
care întreabă o singură oglindă,
strict înrămată,
care-i dă pururi dreptate – 
doar lui, nu Ţie!
Că Tu 
în ce oglindă 
Te-ntrebi?

Istorie

Tâmpenie cuminte!—

am ajuns să rătăcim

strict înainte.

Ce?

Doamne, 
ce ochi cu ce filtre mi-ai dat!

Ochii mi-alunecă peste nisipuri – 
le vede, dar nu le crede.
Alunecă peste nimicuri 
şi nu le vede.
Se împotmoleşte nuclear 
 în bobul de rouă rostogolit
din plânsorile Tale cereşti,
Doamne, carele
ce ochi cu ce filtre mi-ai dat,
ca să văd doar ceea ce... ce?

Şi tu?... Chiar şi tu?... Şi?...

E greu până desluşeşti, 
până realizezi
că nu e unul,
că nu e doar unul
cu piatră,
piatră menită ţie...
După al 7-lea 
aruncător de piatră 
în tine,
după ce realizezi
că nu e unul,
că nu e doar unul 
cu piatră,
prinzi a aduna pietrele
doar ţie menite,
tot mai multe pietre,
şi zidul de pietre,
zidul tot mai înalt,
apărător îţi devine,
te apără,
te ocroteşte să-i mai vezi
pe aruncătorii de piatră...
Artă subtilă să-l  ghiceşti,
după mărimea şi forţa aruncării
fiecărei pietre,
pe următorul din şir:
- Şi tu, Ve?
Şi tu, Ce?
Şi tu, Te?
Şi tu, Es?
Şi tu, O?
Şi tu, A?
Şi tu, I?

Şi tu, D?
Cât de multă lume te ştie!
Ce fericire-i 
să fii înconjurat 
de asemenea lume, 
care nu te uită, 
care te bagă în seamă
cu pietre atât de diferite – 
deşi nu-s rare...
- Şi tu?

S-a dat cucul mai aproape

S-a dat cucul mai aproape – 
mal de mine, mal de ape – 
şi mă-ntreabă: 
mai ai treabă
peste iarbă?
Că sub iarbă nici o grabă, 
nici o treabă pe sub iarbă...

Avuţie fragilă

Calul meu, simt, 
trece pe cercurile mele de la urmă
şi simte că mă mai duce 
şi că-s ale mele cercurile...
Calul meu – corpul meu – 
îşi poartă călăreţul,
sufletul meu,
avuţie îndărătnică,
sufletul meu,
care nu e de forma calului
şi nu e de formă: 
uneori se răstrânge 
ca melcul, 
încât calul 
nu simte ce duce,
se restrânge,
se concentrează,
se comprimă,
cât să încapă într-o nucă,
şi aceea mică,
într-un miez de nucă,
şi acesta cât un fir de mac,
cât un fir de punct 
germinator?

exploziv?
aşteptător?;
alteori
avuţia mea îndărătnică şi fragilă
de suflet
se revarsă
pe tot cerul,
se tot revarsă,
se tot subţie şi se răreşte
peste ale toatelor,
încât devine periculos 
pentru calul meu, 
care nu mai ştie să-şi adune
călăreţul,
cu care trece
pe cercurile
mai puţine decât cele trecute,
cercuri de diferit diametru,
dar sudate în acelaşi punct,
într-un cui de lemn,
ce ţine cumpăna
izvorului din poarta,
prin care mi-a fost dată
intrarea,
unde mi-am găsit mamă şi tată,
casă şi poartă,
cal de purtare
şi de întrebare: 
cine e călare?
de pe unde-i oare?

Fire

Mărul muşcat a rămas  
în ram să aştepte-ntregirea,
în cer să urmeze rotirea,
uşoară fragilă-ameţirea
mai sus de impas, de popas.

Mărul gustat se-ntregeşte, 
e tot mai întreg la-mpărţire.
Creşte, descreşte, creşte...
Fire!

Când o fi şi-o fi să nu fiu

Aş vrea să mor din mers 
ori în somn, 
iar somnul să fie cu vise, 
iar în vis – porţile deschise larg 
către Tine, Doamne,
iar în jurul Tău – lume dragă,
mai multă decât aici,
unde aş vrea să mor din mers
ori în somn, iar somnul să fie cu vise
şi să nu mă plângă nimeni,
numai careva dintre înţelegători
să desluşească în urmele mele
semănăturile Tale-mplinite...

Când o fi şi-o fi să nu fiu, 
nu mă plângeţi – c-am fost viu
şi-am trăit până târziu
cât am vrut să pot să fiu 
şi-am mai vrut ceva să ştiu...

Proverb chinez
(recetire)

Mă deranja încălţămintea.
Chiar eram necăjit de încălţăminte – 
nu mi se potrivea.
Şi l-am întâlnit pe cel fără picioare, 
care 
nu avea necazurile mele...

Răul fără îndoieli

Clocotesc! Răul 
e în apele sale 
chiar la malul meu.

Măsurarea timpului

Timpul fără preţ, 
când stai cu ceasul pe el,
n-are nici un preţ.

Mai rămăsese o oră...

...până să mă trezesc.

Şi  am murit...
Deşteptătorul 
se zbătea electronic,
accelerându-şi decibelii
în stare
şi pe un mort
să-l trezească.
Dar eu eram 
cel mai mort...

Sfârşitul lumii 

Când,  incontestabil, 
va veni sfârşitul lumii 
visurilor mele roz 
(ah, naivul!), 
va fi înmormântarea 
fără fanfară şi fără popă
a unui copil obosit 
să supravieţuiască printre 
cei care şi-au făcut uniformă, 
scuturându-se de naivitate 
şi îmbrăcând măştile de 
ştiutori unde merg, 
ne-mai-în-tre-bând pe nimeni:
cunoşti drumul? 
încolo o ţinem? 
nu am greşit răscrucea?
Copilul se va înmormânta singur 
sub o frunză de brusture
ori se va îneca, 
intrând în cel mai măşcat 
bob de rouă 
de pe frunza de pătlagină, 
pe care s-o pui la tâmplă 
pentru domolirea trecerii tale 
şi peste aceasta.
Aburul uşor,  
abia perceput de  un greier, 
se va zbate în sus,
spre soarele ce culege
rouă şi copii. 
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Indrăgostit de propria sa operă, Pygmalion se 
transpune în acel sens al unui suflet flagelat  de adînci 
frustrări, e o neputinţă a acestui misogin  narcisit de a 
umple golul inimii cu o dragoste reală, indiferent dacă 
aceastsa este păcătoasă sau nu...  Un fel de dominantă 
incestuoasă trăieşte artistul, obsesie înfrigurată a unui 
bărbat  sărăcit de comunicarea cu ceilalţi,( cu 
celelalte). Vor fi fost multe fete prin Elada care să i se 
dăruie curat, dar el nu le vede... Bolnavul nu ştie să 
caute... Solipsist al dureri sale, se întoarce spre sine 
însuşi, demonizat de spectrul acestei obsesii... El 
comunică doar cu sine şi cu zeiţa, fapt care este tot un 
fel de pas narcisiac al neputinciosului... Sărmane 
Pygmalion!... Mai apoi durerea se transformă în 
plăcere... Cumplit. Nu văd artistul, ci omul. El 
sculptează în fildeşul alb ca zăpada acel trup  pe care 
îl visează, himera sa vine către sinele său artistic, 
obsesia devine dorinţă, dorinţa putrere de creaţie, 
instinct creator, nebunia devine act creator, pentru că 
să nu ne închipuim că o astfel de viziune e una 
sănătoasă... El se receptează pe sine în operă, artistul 
devine propriul său receptor, dar unul pulsional, şi 
mai puţin estetic, pulsiunea estetică este aceea care se 
petrece   ca act al voinţei daimonului din sufletul său.  
Amoralitatea induce frumosul? Posibil. De cîte ori 
frumosul nu e lipsit de sens etic. Şi atunci moare ceva 
în acel sens. Minunea se diluează.

Ca bărbat, nu-mi place acest Pygmalion, chiar dacă 
povestea este frumos brodată şi îmbogăţită artificial 
cu sensuri... Nu-mi place acest Pygmalion, îmi aduce 
aminte de rătăciţii  aberanţi sexuali de prin cimitirile 
pămînteşti.  El trăieşte din visare, îşi adoră propria 
rătăcire, incapabil de a fi om real. Cei ce spun despre 
idealizare n-au citit bine povestea, el se minunează în 
inima lui şi se aprinde la acest simulacru de corp. 
Simt cum mă trec fiorii, Anaforeea, de ce trebuie să 
găsim în poveste mereu sensuri, de ce să descifrăm 
mitul, cînd  acesta îşi este suficient sieşi... 

Frumosul e urîtul odios!
Cum să te căsătoreşti cu propria-ţi fantasmă, 

Anaforeea, întreb şi ea se distrează, uite că se poate, 
îmi răspunde.  Idealizarea nu este pulsiunea, ci datul 
unei minţi proiective...  Dar uite că în mit se poate, în 
patologie se poate, ( în artă!) şi acest Pygmalion o face, 
probabil îşi imaginează că marmora rece se face piele 
caldă, şi simţurile încep să-i vibreze... Ciudat! 

Hai  aă alergăm pe cocolauri, Anaforeea, verdele 
ierbii ne îmbată privirea. Nu vreau sensuri noi, dar 
descopăr că-mi sunt suficient mie însumi şi asta mă 
sperie cumplit.

În timp ce lumea vie, în orice treaptă de evoluţie se 
află, a fost şi este prin structura sa ajutată cât a trebuit, 
omului parcă i s-ar fi spus să se ajute singur din clipa 
în care a ajuns să fie dotat cu cel mai complicat creier. 
Aşa a devenit fiinţa noastră capabilă să se 
perfecţioneze dincolo de fixitatea tiparelor naturii şi 
să se susţină pe sine. Facem aceste precizări pentru a 
ajunge la ideea că, mergând pe linia asocierii, ne 
putem duce la legături directe sau indirecte între 
opera omului (când există) şi 
memoria care conservă, fie şi 
parţial, concepte, fapte, realizări 
desprinse din acea operă. În 
fapt, aşa se şi justifică unele 
genuri literare precum 
memorii, memorialistică, 
jurnale, dicţionare, enciclopedii 
etc., cu rolul lor foarte 
important în fixarea datelor 
personalităţii. Dincolo de 
interesul documentar, aceste 
„formule” sunt ilustrate de 
experienţa în decursul unei 
perioade istorice, cu condiţia 
relevanţei şi a valorii 
semnificaţiilor. Unii dintre 
cercetători care şi-au consacrat 
studiile gândirii umane au 
căutat să definească, între altele, 
practicile memoriei şi ale 
cugetării pentru a înţelege 
mecanismele care ordonează 
sau reordonează forţa de 

reţinere a informaţiilor şi apoi utilizarea lor. Un 
exemplu în acest sens îl constituie cunoscuta lucrare 
Personalităţi ieşene, ajunsă, iată, la al 12-lea volum, o 
amplă enciclopedie care restituie personalităţile 
reprezentative ale Iaşului, trecute în lumea umbrelor 
dar care vor rămâne în memoria urmaşilor prin 
contribuţiile lor remarcabile la consolidarea Cetăţii 
culturale, ştiinţifice, istorice, economice ş.a.m.d.

Venerabilul profesor, critic şi istoric literar Liviu 
Leonte, care semnează prefaţa cărţii, ne spune: „Când 
în 1972 apărea volumul Personalităţi ieşene semnat de 
Ionel Maftei credea, că prin masivitatea lui, a epuizat 
materia, bineînţeles în sensul în care autorul îl dădea 
conceptului de personalitate. A apărut totuşi un al 
doilea volum, cu rostul de a introduce nume omise în 
precedentul sau care se impuneau odată cu trecerea 
timpului. Dar iată că planul autorului era de 
amploare, aşa că seria Personalităţi ieşene a crescut, iar 
la al cincilea volum i s-a acordat premiul Academiei 
Române. Volumul al optulea este elaborat împreună 
cu Ioan Timofte, căruia i se datorează în exclusivitate 
volumele următoare. Acum, aşa cum se vede, ne 
aflăm în faţa celui de-al doisprezecelea volum”. 
Istoria consemnărilor demonstrează că memoria 
încredinţată hârtiei pentru a imprima experienţa, 
gândirea, fapta, trăirea, opera nu poate trăda 
fidelitatea celor transmise, în ciuda menirii dialecticii 
de a identifica realitatea dincolo de ceea ce ele 
semnifică. Existenţa noastră întreagă n-ar supravieţui 
fără istoria trăită în spirit şi lăsată mai departe ca 
mărturie în piatră, hrisoave, cărţi şi mituri esenţiale. Şi 
totul plecând de la concentrarea elementelor capitale 
în memorie. Trec în revistă uriaşul index al 
personalităţilor ieşene cuprinse în cele douăsprezece 
volume (peste 1400 de nume impuse în varii domenii) 
şi rămân cu imaginea derulării unui film despre 
trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat, în care 
personajele înzestrate cu harul zidirii au jucat pe 
întinsa scenă creativă a Iaşului roluri fără de care 
spiritul Cetăţii noastre nu ar fi de conceput. Cei care 
încă iubesc şi preţuiesc trecutul cultural al neamului 
nu pot rămâne în afara atmosferei intelectuale care a 
asigurat, şi prin consecinţă garantează viitorul, 
substanţa existenţei adevărate, doar prin creaţie, 
inteligenţă, demnitate. 

Desprindem din Personalităţi ieşene un timp al 
urbei cu semnele unor vocaţii incontestabile, al 
energiilor constructive şi al modelelor exemplare, faţă 
de care urmaşii trebuie să păstreze în memorie faptele 
lor temeinice, continuându-le ascensional spre 
performanţă. Care modele? Greu de ales, ne oprim 
totuşi la câteva, din recentul volum: Sabin Bălaşa, 
Constantin Ciopraga, Eliza Ciolan, Adi Cusin, Ion 
Hăulică, Alexandru Husar, Dumitru Irimia, Cezar 
Ivănescu, Emil Luca, Valeriu Nănescu, George Emil 
Palade, Ioan Pavalache, Magda Petrovanu, Adrian 
Podoleanu, Ioan Şandru, Corneliu Ştefanache, 
Gheorghe Timoşca, Vasile Tutovan, Petru Vancea, 
Eusebiu Zbranca, ilustre figuri în arte plastice, 
muzică, literatură, medicină, ştiinţe exacte etc., ale 
căror opere rămân ca o lumină intensă în viaţa Cetăţii, 
pentru că „nu numai pe ea se sprijină desăvârşirea, ci 
şi o întreagă lume cu care are legături de afinitate”, 
cum ne aminteşte un mare poet. Riguros, exact şi 
tenace, Ioan Timofte merită întreaga preţuire pentru 
efortul documentar şi editorial în continuarea 
realizării acestei lucrări biobibliografice, cu o 
impresionantă diversitate de personalităţi ieşene.

fascinaţia lecturii

Nicolae BUSUIOC

născocitorul de gânduri
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Faustina n-a existat, a inflorit doar povestea despre 
această femeie. Citesc o informaţie în care se spune că 
s-a descoperit capul faimoasei împărătese. Soţia lui 
Antoninus Pius. Capul Faustinei cică a fost găsit cu 
faţa în jos, printre ruinile unei băi, distrusă de 
cutremur prin secolul VI. Din faţa  Marelui Teatru din 
Milet, privesc spre sud şi văd ruinile Băilor Faustinei, 
cea merituoasă întru acţiunile sale caritabile... Dar mă 
abandonez, gîndul zboară spre funcţia mitului... Şi la 
Poveste...  Şi Faustina este o poveste care se 
îmbogăţeşte mereu, şi realizez că  bătrîna împărăteasă 
se subordonează mitului... Şi noi, aidoma... Căutînd 
printre ruine cioburile istoriei mă descopăr:

În faţa morţii gloria nu mai are nici un sens...
Aleg mitul lui Pygmalion. Pentru că mai presus de 

toate e creaţia omenească, iar tu eşti artist, îmi suflă 
Anaforeea, uşor ironic. Mă ruşinez. Imi iau gîndul în 
braţe, mă tăvălesc în neant, aştept să vină povestea,  
şi-l văd pe Pygmalion adulîndu-şi creaţea, îndrăgostit 
de sine.  Iat-o pe aceasta: Într-o cetate din Cipru trăia 
un tînăr frumos, un artist sculptor, şi era pe vremea 
cînd zeii coborau printre muritori şi se amestecau în 
treburile lor. Tînărul, pe nume Pygmalion, sculpta 
făpturi de zei şi de oameni în piatră, fildeş sau lemn, 
şi era  neîntrecut în arta sa... Avea comîndul său, o 
casă, nişte sclavi, dar nu avea o soţie. El visa la o fiinţă 
pură şi curată sufleteşte cu care să trăiască pînă la 
adînci bătrîneţi. Dar fetele pe care le vedea prin cetate 
înlocuiseră  credinţa cu uşurătatea şi virtutea  cu 
nestatornicia. Niciuna nu-i plăcea,  şi era trist. Aşa că 
se apucă de lucru şi începu să cioplească în fildeş ( 
unii zic că în marmoră) un chip de fată aşa cum îşi 
dorea. Lucra continuu, zi şi noapte, iar cînd isprăvi 
lucrarea sa rămase uimit.  O înconjură cu flori, îi 
cumpără cele mai frumoase veşminte, ba chiar îi dădu 
şi un nume, şi acesta a fost Galateea. Spre primăvară 
se duse la altarul Afroditei,  îi aduse o jertfă bogată şi 
o rugă pe zeiţă să-i dea suflet statuii. Ajungînd acasă o 
găsi pe Galateea pe soclu, în marmura fiinţei ei , dar 
fără suflet... Cuprins de un dor teribil, o luă în braţe 
şi-i şopti vorbe de dragoste şi de credinţă. Îi mai spuse 
că vrea să-i fie soţie, că numai pe ea o are în inimă. În 
acel timp al nuntirii artistice, simţi cum inima 
marmorei începe să bată, pielea statuii se făcu mai 
moale ca mătasea, ochii ca peruzeaua şi părul ca aurul 
spicelor de grîu. Pygmalion o luă în braţe şi începu să 
strige  mulţumiri către zeiţa Afrodita... A fost o nuntă 
mare la care au venit mulţimile din Cipru şi din 
Elada, şi mulţime de artişti, ba chiar şi Afrodita, 
dimpreună cu fiul ei Eros. Cei doi au fost ocrotiţi de 
zeiţă pînă la adînci bătrîneţi, iar fiul lor Paphos a 
clădit oraşul cu acelaşi nume. Şi cel mai frumos 
templu închinat zeiţei... Mergeţi şi vedeţi ruinile 
acestui oraş!

Idelizare  a obiectului artistic, fugă de realitate, 
narcisism , patologie, oglindirea ireală în substratul 
uman oedipian!!?? Nu ştim răspunsurile, şi poate nici 
nu e necesar. Ne-a plăcut povestea, destinul izbăvit  
prin iubire al creatorului, dincolo de acestea sunt doar 
speculaţii! Ne place să-l cităm pe Ovidiu care ne 
descrie peripeţiile artistului Pygmalion în cartea a X a  
Metamorfozelor. Redăm acest text:

Pygmalion pentru că le-a văzut ducînd o existenţă 
marcată de fărădelegi, plin de oroare pentru viciile pe care 
natura le-a dăruit femeii, trăia fără soţie, celibatar, şi a 
petrecut mult timp fără o femeie cu care să împartă patul. 
Totuşi,  cu un talent minunat şi plin de succes, el a 
sculptat în fildeşul alb ca zăpada un corp căruia el îi da o 
frumuseţe pe care nici o femeie nu o poate avea de la 
natură. El se îndrăgosti de opera sa.  Ea avea înfăţişarea 
unei fecioare adevărate pe care am fi crezut-o vie şi dornică 
să se mişte, dacă pudoarea nu ar fi împiedicat-o... Pygalion 
se minunează şi inima sa se aprinde pentru acest simulacru 
de corp... Adesea el atinge cu mîinile opera sa  pentru a-şi 
da seama dacă este carne sau fildeş, dar nu îşi poate 
mărturisi că este de fildeş. El îi dă sărutări şi îşi imaginează 
că îi sunt înapoiate, îi vorbeşte, o strînge în braţe, şi i se 
pare că  simte carnea cedînd sub degetele sale, îl cuprinse 
teama că membrele ei vor păstra o urmă lividă datorită 
îmbrăţişărilor sale... El o numeşte companioana patului 
său... 

Artistul adresează o rugă Zeiţei: 
Dacă este adevărat, o,  Zei, că voi puteţi acorda totul, eu 

vă adresez dorinţa ca soţia mea să fie... Fecioara simţi  
sărutările pe care i le dădea  şi a roşit. Ridicînd o privire 
timidă spre lumină, în acelaşi timp cu cerul ea a văzut pe 
cel care o iubea...

Minunat text.

Vasile POPA HOMICEANU

Pygmalion

Pentru memoria urmaşilor

Septembrie 2012
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curs şi la lucrările seminariale venea la jumătatea orei 
ori nu venea deloc; la întrebările pe care i le puneam 
nu răspundea, ceia ce dovedea nepregătire; la un 
moment dat a început să scrie nişte recenzii, prin care 
lăuda pe unii adversari ai miei, încît laudele acele erau 
un atac deghizat la adresa mea”. Pascu nu ezită să-l 
numească pe Şiadbei, devenit între timp profesor de 
romanistică la universitatea ieşeană, contrabandist şi 
impostor, francmason, care şi-a susţinut un doctorat 
misterios.

Tot în Revista critică, polemistul ieşean publică în 
acelaşi an 1934 un faimos articol, Canibalismul 
francmasonilor dela Facultatea de Litere din Iaşi. Din cei 
şaptesprezece profesori câţi funcţionau la vremea 
respectivă la Facultatea de Litere, nouă dintre ei erau 
denunţaţi ca fiind francmasoni şi „în permanenţă 
duşmănoşi”. Aceştia erau: Petru Andrei, Iancu Botez, 
Traian Bratu, Garabet Ibrăileanu, Iorgu Iordan, I. M. 
Marinescu, Ilie Minea, Paul Nicorescu, M. D. 
Ralea. Pentru toţi aceştia, cu excepţia lui Iordan, 
„interesul pentru ştiinţă este inexistent”. Traian Bratu 
„a pus gajba pe rectorat”, Ibrăileanu e un „papagal 
francmason care a papat un premiu naţional de 100 
000 de lei”, ba mai mult, acesta „se joacă de-a amorul”, 
pe care l-a descris în Adela. Paul Nicorescu este 
pseudonimul unui nume leşesc ce nu se poate 
pronunţa. De la acesta, potrivit lui Pascu, filologul 
ieşean a primit numeroase ameninţări. Traian Bratu, 
socrul lui Iancu Botez, vrea să-i facă cadou de nuntă 
ginerelui catedra de romansitică, etc. Toţi aceştia, care 
„au căutat să mă lucreze şi în străinătate prin 
francmasoneria internaţională” reprezintă „putregaiul 
universitar”.

În faţa acestor injurii, intelectualii de la Facultatea 
de Litere au adoptat într-o primă fază pasivismul. Mai 
apoi, observând cât de departe merge Giorge Pascu cu 
denigrările, devenite jigniri personale, treisprezece 
profesori de la Universitatea din Iaşi s-au solidarizat în 
1937 şi au tipărit împreună lucrarea Un caz nenorocit şi 
trist: cazul Giorge Pascu (Iaşi, Tipografia Lumea, 150 
pagini). Cei treisprezece profesori erau: P. Andrei, C. 
Balmuş, Dan Bădărău, Şt. Bârsănescu, I. Botez, O. 
Botez, Tr. Bratu, Iorgu Iordan, I. M. Marinescu, I. 
Minea, Paul Nicorescu, A. Oţetea, M. Ralea. Sunt 
descrise aici multe din controversele pe care Pascu le-a 
avut cu colegii săi. Printre aceştia se numără Leon 
Cosmovici, I. Găvănescul (pe care Pascu l-a numit 
„talger cu două feţe”), Nicolae Şerban (poreclit de 
Pascu „reclamangiu”), Ilie Bărbulescu, căruia 
profesorul Pascu îi ironiza, printre altele, maniera în 
care acesta pronunţa cuvântul „ştiinţă”, I. Petrovici, 
care a ajuns membru al „k. Academiei Române”, 
Gheorghe Brătianu, prezentat de Pascu într-un articol 
din Revista critică (1935, p. 142) drept „nepot de statue, 
milionar, francmason”, G. 
Ibrăileanu, pe care Pascu îl 
denigrează chiar şi după 
moarte (murise în 1936), 
numindu-l „gazetar de 
literatură”, „spanac literar şi 
de gazetă”. Ironiile şi criticile 
neîntemeiate ale lui Pascu s-
au îndreptat, aşa cum aflăm 
din cartea tipărită în 1937 şi 
contra lui Traian Bratu 
(„cioclul universităţii din 
Iaşi”), Iancu Botez („profesor 
de negustorie literară”), I. M. 
Marinescu („bulevardier”), 
Ilie Minea („mediocru şi 
confuz”), Paul Nicorescu („maistru de somnolenţă 
antică”, „nulitate universitară”), Petre Andrei 
(„seminarist şnapan”, „liliputan pământiu”), Iorgu 
Iordan („bulgar rigid şi veninos”), M. Ralea („ţine 
cursuri de o comedie sinistră”), Andrei Oţetea 
(„dansator italienist de istorie la Iaşi”), Octav Botez 
(„papagal modern, invidios şi obraznic”), Dan 
Bădărău („dandy Bădărău”), Constantin Balamuş 
(„mahalagiu clasic”), Ştefan Bârsănescu („francmason 
de constipaţie pedagogică”) ş.a. De asemenea, Pascu 
nu are vorbe de laudă nici la adresa unor profesori 
care fie muriseră, fie ieşiseră la pensie. De pildă, A. D. 
Xenopol „a fost un om de ştiinţă nu prea riguroasă”, 
C. Popovici este prezentat ca „francmason”, istoricul 
C. C. Giurescu este „profesor de aroganţă istorică la 
Bucureşti”, Dimitrie Gusti este numit „prinţul 
impotent” şi „regele reclamagiilor”, Silviu Dragomir e 
„farsor”, Sextil Puşcariu „şarlatan şi haiduc”, Năcolae 
Bănescu „bizantinist mediocru”, Gr. T. Popa e 
prezentat ca „ficior de hergheliu de la Şoroneşti din 
ţinutul Vasluiului”, Gala Galaction e un „profesor 
amoros la Facultatea de Teologie din Chişinău”, N. 

Personalitatea 
profesorului Giorge Pascu 
(n. 1 decembrie 1882, 
Bacău – m. 16 aprilie 1951, 
Zlatna, judeţul Alba) este 
binecunoscută astăzi 
istoricilor literari. Lingvist, 
publicist, traducător, 
profesor la universitatea 
ieşeană, el însuşi istoric 
literar, doctor în litere şi 
docent în filologie română, 
Giorge Pascu (pe care Al. 
Piru nu ezita să-l 
caracterizeze în 1946 ca pe 

un “faimos debitor de cancanuri”) a rămas în 
amintirea posterităţii pentru importantele sale realizări 
culturale, dar şi pentru controversele şi scandalurile în 
care a fost implicat întreaga viaţă. Cu privire la acest 
ultim aspect, Dicţionarul lingviştilor şi filologilor români 
ni-l prezintă pe Giorge Pascu ca pe „autor al unor 
nedrepte şi injurioase critici aduse mai tuturor 
specialiştilor vremii”, motiv pentru care „nu s-a 
bucurat de un bun renume în lumea ştiinţifică. 
Lucrărilor sale li s-a imputat caracterul factologic, 
absenţa unei metode riguroase, sărăcia interpretării”. 
Astfel, plecând de la una din cărţile universitarului 
ieşean, în 1932 Lucian Predescu tipărea o broşură 
intitulată Giorge Pascu şi Istoria literaturii române sau o 
nulitate universitară, unde, pe parcursul a paisprezece 
pagini publicistul bucureştean îl acuza pe profesorul 
de literatură română veche de la Iaşi de necunoaşterea 
unor aspecte esenţiale privitoare la Eustatie logofătul, 
Mihail Moxa, Udrişte Năsturel, Grigore Ureche, 
Diaconul Coresi sau Neculai Milescu. De asemenea, 
Pascu era acuzat de plagiat, întrucât, potrivit 
autorului, „a copiat studiul lui Émile Picot despre 
Nicolae Milescu” sau „a utilizat totul din cartea lui B. 
P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni”. Concluzia acestei 
scrieri era tranşantă: „cărţile lui Giorge Pascu sunt 
simple compilaţii, uneori chiar şi după un singur 
izvor”. Înainte de a trece la prezentarea motivului care 
a generat acest text, o succintă reamintire a biografiei 
filologului român se impune.

După absolvirea cursurilor primare (la Colegiul 
Naţional din Iaşi) şi secundare (la Liceul internat din 
acelaşi oraş) Giorge Pascu urmează facultatea de litere 
şi filosofie din cadrul universităţii ieşene (1901-1907), 
fiind elev şi discipol al lui Al. Philippide. Obţine 
doctoratul în 1909 cu teza Despre cimilituri, lucrare 
publicată ulterior în două volume (vol. I, Iaşi, 1909; 
vol. II, Iaşi, 1912) şi apreciată drept „cea mai întinsă şi 
fundamentală lucrare despre o specie a folclorului 
românesc” (Lazăr Şăineanu). Este director al Bibliotecii 
universitare din Iaşi între 1914-1922, funcţie pe care o 
va reocupa între 1927-1932. Începând cu 1921 devine 
primul profesor (la început suplinitor, iar mai apoi 
titular) de istorie a literaturii române vechi şi de 
dialectologie românească la Universitatea din Iaşi. 
Rămâne în această funcţie până în 1941, când va ieşi la 
pensie. În toată această perioadă colaborează la 
prestigioase publicaţii care apăreau în epoca 
interbelică: „Arhiva”, „Viaţa românească”, 
„Convorbiri literare”, „Curentul Nou”, „Revista 
critică”, „Revue de diactologie romane” ş.a. În 
publicaţiile la care a colaborat, Giorge Pascu semnează 
uneori cu pseudonime, precum G. P. (în articolele din 
„Viaţa românească”) sau Filologus, Gramm sau 
Grammaticus. Activitate sa fost orientată în trei 
direcţii: lingvistică, folcloristică şi istorie literară. În 
toate aceste domenii are contribuţii serioase, mai mult 
sau mai puţin contestate. De altfel, Academia Română 
îl va premia pentru lucrarea „Sufixele româneşti”, 
tipărită în 1916. Adiacent, Giorge Pascu s-a ocupat şi 
cu editarea unor scriitori clasici, rămânând celebră 
„ediţia adevărată” pe care a tipărit-o în 1939 din opera 
lui Creangă.

Totodată, el însuşi va întemeia o revistă, intitulată 
„Revista critică”, care a apărut la Iaşi din 1927 până în 
1940. În paginile acesteia, universitarul ieşean a 
publicat numeroase articole, al căror scop era 
denigrarea unor colegi de breaslă, fie ei intelectuali 
cunoscuţi, precum Garabet Ibrăileanu sau N. Iorga, 
sau mai puţin cunoscuţi astăzi, precum este articolului 
îndreptat contra lui I. Şiadbei, fost asistent al lui Pascu, 
pe care acesta l-a „dat afară din mai multe motive: la 

Iorga e „patronul tuturor mediocrităţilor din 
România”. Potrivit lui Pascu, toate universităţile din 
România au profesori de cea mai joasă speţă, 
incompetenţi, cultivatori ai „prostiei şi şarlataniei”.

De criticile lui Pascu nu scapă nici Academia 
Română, înaltele feţe bisericeşti, ba chir nici savanţii 
din străinătate: Gustav Weigand, profesor la 
Universitatea din Leiptzig este „slugoiu cu 10 000 lei 
pe an”, Mario Roques, profesor de romanistică la Paris 
este „reclamangiu şi mintos” iar Antoine Meillet era 
acuzat că „ignore le roumanin”.
În sfârşit, o parte consistentă a lucrării din 1937 este 
dedicată analizei minuţioase a operei  ştiinţifice a 
profesorului ieşean, arătată ca fiind lipsită de valoare, 
cu multe inexactităţi şi erori. De asemenea, i se impută 
lingvistului faptul că nu cunoaşte franceza, nu are 
studii publicate în străinătate, ori că este compilator şi 
mediocru.

***
George Pascu a denigrat intelectualii români, 

precum şi universitatea ieşeană, pe toate căile posibile. 
În acest sens este grăitoare corespondenţa, recent 
editată, pe care filologul ieşean a purtat-o cu Fritz 
Valjavec (1909-1960), istoric de seamă al Germaniei 
inter şi postbelice, editor din 1936 al revistei ce apărea 
la München, Südostdeutsche Forschungen, abreviată 
SODF (Cercetări sud-est germane), care din 1940 se va 
numi Südost-Forschungen (SOF, Cercetări sud-est 
(europene)). Publicaţie de primă mână în arealul 
ştiinţific european, ce apărea sub egida Institutului de 
studii sud-est germane din München, acolo unde 
însuşi Valjavec a fost, începând cu 1942 director-
adjunct, SODF îşi propunea să cerceteze cu precădere 
istoria regiunilor unde, după tratatele de pace de la 
Versaillez din 1919-1920, rămăsese o importantă 
minoritate germană.

În acest sens, Valjavec a cooperat cu un număr 
mare de oameni de cultură din sud-estul Europei, 
numai din România întreţinând corespondenţă cu 
treizeci şi şapte de intelectuali, grupaţi în jurul marilor 
centre universitare. Pentru a menţiona doar câţiva 
dintre ei, amintesc pe N. Iorga, P. P. Panaitescu, 
Gheorghe I. Brătianu, Silviu Dragomir, Nicolae 
Cartojan, Constantin C. Giurescu sau Ilie Minea. 
Dintre filologi, la SODF a colaborat Sextil Puşcariu, 
Iorgu Iordan sau Giorge Pascu. Primul schimb de 
scrisori dintre Valjavec şi Pascu se produce în 1938. Se 
pare că cel care a avut iniţiativa în această colaborare a 
fost Valjavec, întrucât Pascu îi scrie acestuia la 7 
februarie 1938: „en réponse de votre lettre du 3. II. 
c.[urent] j'ai l'honneur de vous communiquer que 
j'accepte avec plaisir l'echange de nous Revista Critică 
contre vous Südostdeutsche Forschungen” - SODF. 
Urmează apoi câteva scrisori foarte scurte, trimise de 

Pascu la 3 decembrie 1938 
şi 13 decembrie acelaşi an. 
De asemenea, scrisori 
privitoare la schimbul de 
reviste sau colaborări 
continuă şi în 1939, 1940, 
1942 şi 1944. În total, cei 
doi intelectuali au schimbat 
un număr mare de scrisori, 
cincizeci şi patru dintre 
acestea - esenţiale pentru 
relevarea relaţiilor dintre 
cei doi cărtuari - văzând, 
aşa cum am precizat, nu de 
mult lumina tiparului.

Prima scrisoare trimisă istoricului german, în care 
Pascu adoptă cunoscuta sa manieră de a vorbi despre 
colegi sau diverşi oameni de cultură datează de la 22 
martie 1939. În stilul specific filologului român, acesta 
îşi denigrează într-o lungă scrisoare colegii şi 
universitatea, numindu-i francmasoni, „preocupaţi de 
politică şi afaceri, numiţi cu încălcarea formelor legale, 
unii chiar fără doctorat şi lipsiţi de orice activitate 
ştiinţifică”. În cadrul aceleiaşi epistole, Pascu relatează 
lui Valjavec diverse aspecte, cum ar fi excluderea sa 
din universitate, procesele din justiţie în care a fost 
implicat sau despre broşura apărută în 1937, despre 
care a fost vorba mai sus. În acest fel, Valjavec era 
avertizat cu privire la posibilele înştiinţări (evident, din 
partea duşmanilor!) asupra situaţiei neobişnuite în 
care profesorul ieşean se găsea.

La 20 februarie 1940 Pascu continuă dezvăluirile 
sale istoricului german. Lingvistul român se 
proiectează în ipostaza solitarului persecutat pe toate 
căile posibile. Contribuie la această situaţie toţi 
profesorii de la universitate, cu excepţia lui D. 

restituiri
Universitari ieşeni interbelici. 
Giorge Pascu
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Iulian Marcel CIUBOTARU

Carte poştală adresată lui Giorge Pascu
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câtorva mii de pagini, Cronica prezintă portretul unui robot, 
nu al unei fiinţe umane” (p. 37) –, iar atunci când 
Simbirskul natal a trebuit să fie transformat într-un 
„grandios altar leninist” (p. 36), a fost distrus în întregime, 
păstrându-se numai mormântul tatălui lui Lenin, însă 
fără cruce. Mai mult, P. N. Pospelov a condus un grup 
de cercetători care au elaborat o biografie oficială a lui 
Lenin, în opt ediţii, prima din 1960 „dar este puţin 
probabil ca vreuna din ele să fi fost consultată de cineva de 
bunăvoie sau din proprie iniţiativă... Cât despre liderii de 
partid, majoritatea celor pe care i-am cunoscut nu au citit nici 
un cuvânt scris de Lenin în afară de < Minimum de partid>” 
(p. 37). Cele două ramuri genealogice ale lui Lenin – 
maternă şi paternă – diferă: ramura paternă era de pură 
origine plebeiană, în schimb, ramura maternă aparţinea 
clasei de mijloc, cu ramificaţii evreieşti, suedeze, 
germane, calmîcă: „Această scurtă prezentare este, credem, 
suficientă, pentru a demonstra că originea lui Lenin reflecta 
componenţa întregului imperiu. Lenin avea o idee generală 
despre originea sa dar, deşi era rus prin cultură şi limbă, nu 
acorda ţării sale o preţuire deosebită, dar nu fiindcă s-ar fi 
simţit mai mult german, suedez, evreu sau calmîc” (p. 41). 
Familia a trăit confortabil, decent, până în 1886, când 
moare tatăl Ilia Nikolaevici Ulianov, iar în 1887 fratele 
Alexandr este arestat şi condamnat la moarte. Cei doi – 
tatăl şi fiul – mor la vârste apropiate: 54, respectiv, 53 de 
ani (p. 35). Dintre numeroasele portrete ale lui Lenin, 
acela al Ariadnei Tîrkova se impune: „Lenin era un om 
rău. Şi avea ochi răi, de lup” (p. 31). Apoi, Dmitri 
Volkogonov: „Un detaliu fizic, deşi lipsit de importanţă 
pentru portretul politic al lui Lenin, poate totuşi să pună în 
lumină caracteristica sa principală, şi anume puterea minţii, o 
minte care a fost adesea nu numai pragmatică, flexibilă şi 
sofisticată, ci şi răutăcioasă şi perfidă. Pragmatismul lui 
radical explică acţiunile pe care le-a întreprins pentru a 
provoca înfrângerea ţării sale în primul război mondial şi a-şi 
aduce astfel la putere propriul partid” (p. 31). Gorki: „Nu 
este un magician omnipotent, ci un farsor cu sânge rece, care 
nu cruţă nici onoarea, nici vieţile proletariatului” (p. 94). În 
fine, Potresov în 1937: „Nici Plehanov, nici Martov şi 
nimeni altcineva nu cunoştea secretul puterii hipnotice a lui 
Lenin asupra poporului. Oamenii îl respectau pe Plehanov, îl 
iubeau pe Martov, dar îl urmau orbeşte pe Lenin, 
considerându-l singurul lider adevărat. Lenin reprezenta un 
fenomen rar în Rusia – bărbatul cu voinţă de fier, cu o energie 
nestăvilită care insufla o credinţă fanatică în cauză şi în sine 
însuşi... Dincolo de aceste calităţi, totuşi, se ascundeau defecte 
majore, mai potrivite, probabil, unui cuceritor asiatic sau 
medieval” (p. 113). Marcat de cele două decese din 
familie, Lenin studiază la Universitatea din Kazan, apoi, 
la Universitatea din St. Petersburg obţine diploma de 
clasa întâi şi lucrează ca asistent de avocat la Samara. De 
fapt, singurul serviciu prestat vreodată. Acum, începe 
epoca marilor lecturi, a deportării în Siberia (1897), a 
primelor articole, a căsătoriei cu Nadejda Krupskaia 
(1898), în fine, este demn de reţinut că detenţia din anii 
ţarismului era mai uşoară decât aceea din timpul 
regimului comunist (p. 65). Cunoştinţa lui Lenin cu 
Inessa Armand (1873 – 1920) îi ameliorează viaţa 
monotonă. Ce uimeşte în existenţa lui Lenin de până la 
instalarea puterii sovietice este sursa mijloacelor băneşti. 
Lenin ducea o viaţă febrilă, călătorind deseori prin 
Europa, locuia în diverse capitale şi oraşe europene 
unde existenţa era, în genere, scumpă. Se pare, că Lenin 
primea bani de la Partid şi diverşi filantropi: „Adevărul 
este că, atât în Rusia, cât şi în străinătate, Lenin nu a suferit 
niciodată de lipsa banilor. Putea să decidă dacă vrea să 
locuiască la Berna sau la Zürich, putea să călătorească la 
Londra, Berlin sau Paris, să-l viziteze pe Gorki în insula 
Capri, sau să-i scrie Annei: < Mă aflu într-o vacanţă la Nice. 
Este o splendoare aici: soare, căldură, Marea Sudului şi 
atmosfera uscată. Peste câteva zile o să mă întorc la Paris >” 
(p. 94). Evident, fără grija zilei de mâine, fără o ocupaţie 
care să-i asigure existenţa, Lenin („revoluţionar de 
profesie”) putea concepe orice planuri utopice de 
schimbare a lumii, încât Dmitri Volkogonov scrie: „Ceea 
ce rămâne totuşi un mister nu sunt amănuntele financiare ale 
vieţii lui de zi cu zi, ci dreptul pe care şi l-a arogat – ca de 
altfel şi tovarăşii lui, Troţki şi Stalin, care nu au muncit 
niciodată pentru a-şi câştiga existenţa – de a hotărî soarta 
unei naţiuni uriaşe şi de a-şi pune în aplicare experimentul lor 
sângeros şi monstruos” (p. 95). Iarăşi se impune recitirea 
dialogului Lenin – Papini: „Nu se poate guverna o sută de 
milioane de brute fără băţ, fără spioni, fără poliţie secretă, fără 
teroare şi spânzurători, fără tribunale militare, muncă silnică 
şi torturi” (v. Giovanni Papini, op. cit., 1990, p. 101). În 
sfârşit, dacă Lenin şi acoliţii săi doreau o societate mai 
bună – comunismul – era firesc să renunţe la privilegiile 
lor, în favoarea celor guvernaţi, ei mulţumindu-se cu 
ideea în sine. Dar în 1917, Lenin soseşte în Rusia în urma 
unui acord cu Germania pentru declanşarea unei 
revoluţii (lucru scris şi în presa românească de la 
începutul anilor '90), care ar fi facilitat înfrângerea 
Rusiei, deşi Plehanov, Vera Zasulici şi Lev Deici 
avertizau că noua conducere împingea ţara pe calea 
„celei mai mari calamităţi istorice” (p. 122). Noua structură 
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ut pictura poesis

Ionel SAVITESCU

restituiri

„Viaţa în toată 
complexitatea ei îi este 

necunoscută lui Lenin, el nu a 
trăit printre oameni, dar a 
găsit în cărţi metoda de a 

determina masele să facă sluj, 
de a le aţâţa instinctele. 

Pentru leninişti, clasa 
muncitoare seamănă cu 
minereul de fier pentru 

metalurgist. Este oare posibil – 
date fiind împrejurările 

actuale – să turnăm un stat 
socialist din acest minereu? 

Evident că nu. Dar de ce să nu 
încercăm? Ce riscă Lenin 

dacă experimentul eşuează?” 
(Maxim Gorki)

După opinia 
noastră, apariţia fascismului 
italian, nazismului german, 
legionarismului românesc şi a ustaşilor croaţi a fost 
generată în primele decenii ale secolului al XX-lea ca 
replică la comunismul sovietic rezultat al revoluţiei ruse 
din octombrie 1917. Subiect de studiu inepuizabil – 
Revoluţia rusă şi conducătorii ei încep să-şi dezvăluie 
secretele ferecate în arhive, devenite accesibile după 
1990. Aşadar, despre Revoluţia rusă au scris, printre 
alţii, P. P. Negulescu, Leon Donici şi Richard Pipes, iar 
Boris Suvarin a dat la iveală o impresionantă biografie 
despre Stalin, tradusă în limba rusă într-un singur 
exemplar spre folosinţa dictatorului. Însă, se simţea 
nevoia unei noi exegeze asupra lui Lenin, creatorul şi 
iniţiatorul sistemului comunist în Rusia, lucru realizat 
de Dmitri Volkogonov. Dmitri Volkogonov a mai scris 
biografia lui Stalin (1988) şi a lui Troţki (1992), proiectase 
o nouă Istorie a celui de-Al Doilea Război Mondial, la 
care a renunţat în urma criticii lui Iazov, iar la actuala 
biografie a lui Lenin a început să lucreze în 1994 (p. 67), 
deşi anumite documente şi dosarul lui Lenin fusese 
cercetat încă din 1963 (p. 259). Evident, înainte de lectura 
cărţii de faţă, am recitit pe Giovanni Papini (v. O vizită 
la Lenin, în volumul Gog, Univers, 1990), care face un 
admirabil portret al lui Lenin, greu de uitat, iar 
gândurile acestuia sunt edificatoare: „Visul meu este 
acela de a transforma Rusia într-o imensă închisoare”, 
din păcate, o realizare terifiantă. Avem, aşadar, în faţa 
noastră această nouă biografie a lui Lenin*, care 
urmăreşte de-a lungul a şapte capitole (Sursele 
îndepărtate, Maestru al ordinului, Cicatricea lui 
Octombrie, Apostolii terorii, Anturajul lui Lenin, 
Societatea unidimensională, Mausoleul leninismului), 
întreg traseul vieţii lui Lenin: 1870 – 1924. Dintr-o notiţă 
înserată pe pagina a patra a cărţii aflăm că istoricul 
Dmitri Volkogonov a fost general în Armata Roşie, iar în 
momentul scrierii acestei cărţi fusese asistentul special al 
lui Boris Elţîn. A cercetat peste 3.700 de documente 
inaccesibile altădată: „Cartea modifică imaginea lui Lenin 
construită după Revoluţia din Octombrie, demolând mitul 
creat de istoriografie sovietică”. Dacă, în genere, viaţa şi 
activitatea lui Lenin erau îndeobşte bine cunoscute în 
Occident, existau anumite aspecte ale vieţii sale complet 
necunoscute, elucidate de actuala cercetare: „Printre 
domeniile care le-au fost complet inaccesibile, oamenilor de 
ştiinţă occidentali fiindu-le parţial cunoscute, se numără 
documentarea completă cu privire la genealogia lui Lenin, la 
operaţiunile lui financiare – implicarea Germaniei în 
finanţarea activităţii bolşevice din timpul primului război 
mondial şi sprijinul material acordat de către sovietici 
partidelor comuniste după război – natura prieteniei cu Inessa 
Armand, efectele bolii sale asupra gândirii politice, ca să nu 
menţionăm decât câteva aspecte” (p. 19). S-a remarcat, 
deseori, pe bună dreptate, că dinastiile regale ale multor 
ţări, inclusiv România, nu sunt de obârşie autohtonă, 
neoferindu-se o explicaţie plauzibilă. Tot astfel, dacă am 
examina atent originea etnică a promotorilor 
comunismului din Rusia, Lenin, Troţki, Stalin, 
Kamenev, Zinoviev, Martov etc. vom constata lejer că 
niciunul nu era rus autentic, Lenin având, de altfel, un 
dispreţ profund pentru ruşi, sarcinile importante erau 
încredinţate străinilor, în special, evreilor, nicidecum 
„proştilor de ruşi” (p. 42), iar la pagina 31 vorbeşte de 
„idioţii ruşi”. Tot astfel, comunismul românesc a fost 
condus în perioada interbelică de indivizi care nu erau 
de origine română. Născut la Simbirsk (22 aprilie 1870), 
Vladimir Ilici Ulianov o optat pentru pseudonimul 
Lenin („derivat, probabil, de la numele fluviului Lena din 
Siberia”, p. 34), întrucâtva necunoscut în amintirile 
contemporanilor din primii ani ai tinereţii. Dacă, 
bunăoară, Hitler rămăsese în memoria contemporanilor 
ca un nesăţios cititor de cărţi, cu veleităţi artistice 
neîmplinite, despre Lenin avem puţine informaţii, chiar 
şi Cronica biografică în 12 volume (p. 28) sau 20 de 
volume (p. 36) este laconică în informaţii – „Pe parcursul 

politică preia puterea (25 octombrie / 7 noiembrie 1917), 
încât şi Lenin era uimit: „Trecerea de la ilegalitate la 
conducerea statului a fost prea rapidă. Mi se învârte capul” 
(p. 193). Curând s-a dovedit că noua putere era 
incapabilă să restabilească echilibrul într-o ţară decimată 
de foamete, haos, teroare, încât măsurile draconice 
impuse de Lenin împotriva tuturor opozanţilor stârneau 
nemulţumirea generală ce a degenerat într-un sângeros 
război civil. Presat de germani, Lenin era dispus să facă 
orice concesii numai să-şi salveze puterea câştigată: 3 
martie 1918 este semnată „pacea ruşinoasă” de la Brest-
Litovsk (p. 219). Exterminarea familiei imperiale ruse 
(iulie 1918), fără proces şi judecată a marcat ruperea 
oricărei legături cu trecutul secular al unei ţări slab 
dezvoltate. Se păşea într-o nouă eră, din păcate, mai 
tulbure şi terifiantă decât precedenta, iar după 1945 în 
orbita noii puteri moscovite au fost racolate alte câteva 
ţări din Est a căror politică de stagnare a ieşit la iveală 
abia după 1990. În pofida succesului, nu au lipsit 
atentatele împotriva lui Lenin: 30 august 1918, Fania 
Kaplan (Fania Efimovna Roitman) a tras asupra lui 
Lenin rănindu-l – „Am tras în Lenin pentru că îl consider 
un trădător al revoluţiei şi atâta timp cât va fi în viaţă va 
submina încrederea oamenilor în socialism. Nu vreau să intru 
în alte detalii pe această temă” (p. 258) –, deşi de la 
profesorul Litvin (Universitatea din Kazan), Dmitri 
Volkogonov a aflat că adevăratul atentator fusese 
Protopopov (asistent al lui Popov, şeful unei unităţi 
Ceka), executat în aceeaşi zi sau următoarea. Atentatul 
Faniei Kaplan nu a fost singurul: „Oricât ar părea de 
paradoxal, atentatul Faniei Kaplan a salvat sistemul... În faţa 
pericolului, bolşevicii au recurs la cel mai respingător mijloc 
de a-şi salva statul, teroarea de masă împotriva propriului 
popor. Au transpus în practică promisiunea lui Lenin de a 
transforma războiul imperialist în război civil” (p. 265). În 
pofida calităţilor sale, admirator a lui Beethoven, 
Cernîşevski, Kant, Lenin nu a avut prieteni intimi, 
excepţie Inessa Armand. În intervalul decembrie 1922 / 
ianuarie 1923, Lenin adresează o „Scrisoare către 
congres” la care adaugă un post-scriptum nefavorabil la 
adresa cruzimii lui Stalin: „acest defect, care este tolerabil în 
cercul nostru şi atunci când avem de-a face cu comuniştii, 
devine inacceptabil pentru un secretar general. De aceea 
propun ca tovarăşii să se gândească la o modalitate de a-l 
îndepărta pe Stalin din această funcţie înlocuindu-l cu o 
persoană total diferită, cu alte cuvinte să fie mai răbdătoare, 
mai loială, mai respectuoasă şi mai atentă cu tovarăşii săi, mai 
puţin capricioasă etc.” (p. 306). Pe aceeaşi linie se înscrie şi 
cuvântarea lui Kamenev la Congresul al XII-lea al 
Partidului din decembrie 1925: „Suntem împotriva creării 
unui <lider>, după cum nu putem accepta nici situarea 
Secretariatului deasupra organului politic... Personal, propun 
ca secretarul nostru general să fie o persoană capabilă să 
reunească în jurul său pe toţi vechii bolşevici. Pe baza 
discuţiilor purtate cu tovarăşul Stalin şi cu un grup de 
tovarăşi leninişti, am ajuns la concluzia că tovarăşul Stalin e 
incapabil să consolideze puterea bolşevică. La începutul 
cuvântării ne-am declarat împotriva teoriei conducerii de către 
un singur om şi a creării unui lider!” (pp. 311 – 312). La fel, 
Zinoviev (p. 313). După moartea lui Lenin totul a 
degenerat, încât Stalin se răfuieşte şi condamnă la 
moarte pe vechii tovarăşi de idei: Zinoviev, Kamenev, 
Buharin, Tuhacevski: „Lenin transformase dictatura 
proletariatului în dictatura Partidului, iar Stalin a mers şi 
mai departe, transformând-o în dictatura unui singur om. În 
acelaşi timp, Biroul Politic rămânea principala pârghie pentru 
menţinerea aparenţelor unei conduceri colective, când, de fapt, 
era un organism docil şi aservit, ai cărui membri se întreceau 
care mai de care să-i aducă osanale Conducătorului” (p. 346). 
În aceste condiţii, Rusia căzuse în mâna unui „pirat” 
care a readus-o la tăcere: aparatul de partid, 
muncitorimea, ţărănimea, intelectualitatea, Biserica, 
încât orice împotrivire era sever reprimată. În 1956, 
Hruşciov a încercat o timidă liberalizare, apoi, politica 
nerealistă promovată a determinat înlăturarea sa (1964), 
următorii conducători: Brejnev („omul mediocru care a 
preluat puterea în 1964”), Andropov („inteligenţă 
excepţională”), Cernenko („un exemplu tipic de om mediocru 
ce putea fi găsit în organizaţia de partid, era incapabil să 
avanseze o singură idee”, p. 495), Gorbaciov – singurul 
dintre succesorii lui Lenin care i-a cunoscut bine operele: 
„În sfârşit apăruse un conducător care părea demn de această 
mare naţiune. Mai întâi, uimise poporul sovietic vorbind fără 
text scris şi făcând-o în mod coerent şi inteligent” (p. 496), 
chiar dacă adesea se repeta. După acest excurs prin viaţa 
lui Lenin ne întrebăm la ce au servit cei şaptezeci de ani 
de utopie, bogaţi în suferinţe, crime, idealuri ratate, 
războaie, lumea revenind în 1990, să sperăm, la o viaţă 
normală. Semnalăm două inadvertenţe: la pagina 83, 
numele lui Lenin este scris cu minusculă. La pagina 151, 
se menţionează că Ganeţki este arestat în 1937, „fusese 
membru al Partidului Bolşevic din 1869”.

*DMITRI VOLKOGONOV LENIN. O nouă biografie. 
Traducere ANCA IRINA IONESCU. Editura ORIZONTURI. 
Editura LIDER, fără an, Bucureşti, 570 p.
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limitative, exterioare unei lumi de o mare şi fascinantă 
complexitate; unii şi acum cred că „miracolul” indian se 
rezumă la...Kama-sutra! Preocupată constant de reliefarea 
competentă a civilizaţiilor tradiţionale, Editura Herald a 
inaugurat în vara acestui an o nouă colecţie – Tantra – în 
care au apărut deja trei titluri; primul titlu al noii colecţii 
este o traducere datorată lui Radu Bercea: André Padoux, 
Tantra. Tradiţia hinduistă, 2012, 336 p. André Padoux 
este un cercetător care studiază tantrismul de mai bine de 
jumătate de secol; răspîndit în hinduism şi buddhism, 
fenomenul tantric este dificil de descris şi circumscris, cu 
atît mai mult cu cît termenul tantrism este străin Indiei 
tradiţionale, autorul precizînd că termenul tantrism 
desemnează o realitate văzută din afară, de cuceritorii 
musulmani şi de călătorii arabi. Eliade spunea că practicile 
tantrice sînt extrem de elaborate, se întemeiază pe o 
filosofie subtilă, pun accent pe formulele mantra 
comunicate discipolului, pe imagini simbolice (mandala), 
pe ceremonii complicate şi pe tehnici sexuale. Toţi 
cercetătorii moderni sînt unanimi: tantrismul nu este un 
domeniu aparte, ci un ansamblu de noţiuni şi 
comportamente integrate în ansamblul hinduismului. 
Madelaine Biardeau, pe care o citează André Padoux, 
caracterizează atitudinea tantrică drept punerea lui kama 
(erosul, universul amoros, al înfruptării din plăcerile 
lumii) în slujba mîntuirii. Universul tantric se 
caracterizează prin noţiuni şi o ideologie, prin practici şi 
comportamente, tantrismul fiind strîns legat de yoga. 
Tantrismul apare la jumătatea primului mileniu al erei 
noastre, iar ca regiune geografică de origine este indicat 
nordul Indiei, răspîndindu-se apoi în Tibet, în Mongolia, 
în Asia centrală şi în China. Cartea lui André Padoux este 
structurată ca o sinteză a fenomenului tantric în măsură să 
ghideze cititorul francez, iar prin traducerea ei şi pe cei din 
alte ţări, asupra unui curent de gîndire puţin cunoscut 
publicului larg, încît vom urmări împreună cu autorul 
cîteva din orizonturile pe care ni le dezvăluie, lăsînd 
cititorului să aprofundeze capitolele cărţii, pe care să o 
completeze cu lectura noilor apariţii ale recentei colecţii. 
Pentru a înţelege mai bine fenomenul tantric, André 
Padoux introduce cititorul în universul tradiţiilor tantrice, 
nu înainte de a prezenta cîteva concepte (brahman, atman, 
samsara, maya) fără care tradiţia tantrică este de neînţeles. 
Dar tantrismul înseamnă şi ritualitate, practici, acţiuni 
realizate în plan corporal, prin gesturi şi atitudini, care 
implică totdeauna acte de natură verbală. Tantrismul şi 
yoga sînt indivizibile, afirmă autorul cărţii, iar yoga este 
de aceeaşi vîrstă cu India, cu menţiunea că yoga tantrică 
nu este aceeaşi cu yoga „clasică”, în tantrism practicile 
corporale şi mentale fiind indisolubile. Dimensiunea 
sexuală este omniprezentă în tradiţia tantrică, dar 
tantrismul nu se rezumă la acest aspect; deşi tantrismul 
exploatează una din cele mai puternice pulsiuni umane, 
„în centrul viziunii tantrice, scrie Andre Padoux, se 
găseşte kama, în sensul de asumare şi savurare a 
diversităţii lumii şi a plăcerilor ei, nu numai sexul.” Astfel, 
„actul sexual este un mijloc de depăşire a limitelor sinelui, 
de fuziune în divinitate, din această perspectivă, 
importantă este finalitatea transcendentală, nu căutarea 
desfătării.” Pentru cititorul european, şi nu numai, 
importanţa sexului în concepţia despre fiinţa umană pe 
care o găsea în textele religioase indiene contrasta cu 
prejudecăţile creştine îndreptate împotriva erosului, a 
sexului. Andre Padoux ne îndeamnă să nu-i uităm pe 
reformatorii hinduişti care sub influenţa puritanismului 
britanic  considerau unele texte scandaloase...deşi cei care 
treceau dincolo de literă înţelegeau că „viaţa tantrică nu 
este căutare a plăcerii”. Cultura indiană a acordat 
cuvîntului un rol primordial, el regăsindu-şi importanţa în 
mantrele (formule convenţionale, fixe, transmise prin 
tradiţie) rostite în hinduismul tantric pentru invocarea 
divinităţilor, totul petrecîndu-se într-un univers 
superritualizat, universul tantric fiind cel „al omiprezenţei 
puterii divine animatoare a universului, al identificării cu 
această putere, al captării şi manipulării ei prin rituri”. 
Astăzi tantrismul este viu în India, dar mulţi europeni şi 
americani au încercat să-l adopte, deşi André Padoux este 
convins că realitatea tantrică hinduistă este „înrădăcinată 
în solul indian. Ea nu poate fi exportată”; scrisă cu 
pasiune, cu dorinţa de a da o sinteză despre o realitate 
puţin cunoscută, cartea lui André Padoux ne deschide o 
perspectivă culturală şi filosofică către o viziune „teo-
antropocosmică”, termenul îi aparţine, asupra universului.

Misteriile antichităţii
 „Fericit acel om de pe pămînt care a văzut aceste 

mistere! afirmă autorul Imnului către Demeter. Dar cel care 
nu a fost iniţiat şi nu a luat parte la rituri nu va avea parte, 
după moarte, de toate splendorile de dincolo, din 
sălaşurile întunecate”. Pînă la apariţia formelor 
instituţionalizate ale religiilor, lumea antică a cunoscut 
cultul misteriilor, în lumea greco-romană, orientală sau în 
vechiul Egipt. Alfred Loisy, fost profesor de istoria 
religiilor la College de France, unul din actorii crizei 
moderniste din lumea catolică a începutului de vaec XX, 
este autorul unei cărţi, recent tradusă în limba română,  
care încearcă să surprindă cîteva din dimensiunile cultului 
misteriilor: Misteriile antichităţii, Bucureşti, Editura 

Herald, colecţia „Historia”, traducere de Gabriel Avram, 
2012, 254 p. Cercetarea lui Alfred Loisy pleacă de la 
căutarea posibilelor rădăcini comune ale misteriilor şi 
creştinismului în legătură cu sacrificiile. Unul dintre cele 
mai vechi şi mai cunoscute culte este cel al zeului 
Dyonisos, cult orgiastic şi misterios, practicat de bărbaţi şi 
femei, strîns legat de ciclul vegetal, în care sacrificiile 
ocupau un loc important, Alfred Loisy făcînd deseori 
paralele între misterul dionisiac şi misterul euharistic. Cu 
siguranţă cele mai cunoscute misterii ale lumii antice sînt 
misteriile din Eleusis, care celebrau două zeiţe: Demeter şi 
Persefona; misteriile din Eleusis nu dispuneau de un 
învăţămînt secret care să se transmită printr-o iniţiere 
propriu-zisă, scopul ritualurilor fiind dobîndirea 
nemuririi, acordată prin graţia zeiţelor. De aceea Aristotel 
spunea că iniţiaţii de la Eleusis nu învăţau nimic, ci doar 
resimţeau anumite impresii şi erau aduşi într-o anumită 
stare sufletească. Cu toate acestea, riturile din Eleusis sînt 
puţin cunoscute,autorii, tragici asu comici, ferindu-se să 
facă aluzii sau comentarii pe marginea misteriilor.  Se ştie 
că micile şi marile misterii se oficiau în fiecare an 
primăvara şi toamna, erau oficiate de aceleaşi persoane, 
admiterea la marile misterii fiind condiţionată de iniţierea 
în micile misterii. „Misteriile conţineau deci, în mare, scrie 
Alfred Loisy, două părţi: una a încercărilor şi a suferinţei, 
chiar a angoaselor, care se desfăşura în întuneric, sau, cel 
puţin, în semi-obscuritate, şi o parte a alinării şi a bucuriei, 
înfăptuită în plină lumină, alături de divinităţi şi de 
prietenii iniţiaţi”. Teologii primelor secole creştine nu 
aveau cuvinte tocmai de laudă la adresa practicilor rituale 
din Eleusis: „Oare misteriile din Eleusis nu sînt partea cea 
mai importantă a cultului tău?...Oare nu acolo au loc 
retragerea în întuneric şi augusta însoţire a preotului şi 
preotesei, singuri amîndoi, în timp ce torţele sunt stinse şi 
o mulţime numeroasă aşteaptă semnul tău de 
binecuvântare a ceea se petrece între cei doi, în 
întuneric?”, se întreba episcopul Asterius. În vreme ce unii 
comentatori văd în acest ritual o binecuvîntare a recoltelor, 
o rugă pentru fecunditatea 
pămîntului, a animalelor 
domestice şi a oamenilor, 
pentru prosperitatea Greciei, 
alţii sînt mai atraşi de latura 
pur sexuală a rămînerii celor 
doi singuri, în întuneric. Din 
lumea romană, Alfred Loisy 
ne reaminteşte  cultul zeiţei 
Cybele şi a iubitului ei Attis; 
ceremonia începea pe 15 
martie şi era consacrată 
conservării forţelor vitale ale 
naturii. Iniţierea sacerdotală 
era însoţită de practici şi 
gesturi care ajungeau la un 
paroxism al nebuniei, la 
mutilare sexuală (castrare) 
consimţită, toate acestea 
culminînd pe 25 martie, ziua bucuriei, Hilaria, ziua cînd 
renăştea Attis: „Curaj, adepţilor, zeul este salvat; şi pentru 
voi, în locul grijilor vine mântuirea”, spunea preotul care 
oficia ceremonia. În religia Egiptului antic, cuplul Osiris-
Isis ocupă un loc primordial; mitul lui Osiris este cunoscut 
datorită relatărilor lui Plutarh. Rege legendar, vestit 
pentru dreptatea cu care guverna, Osiris este ucis de 
fratele său; Isis, soţia regelui, reuşeşte să rămînă 
însărcinată cu Osiris mort, îşi înmormîntează soţul, aduce 
pe lume un fiu, Horus, cel care va răzbuna asasinarea 
tatălui, Osiris fiind readus la viaţă: „Osiris! Tu erai plecat, 
dar ai revenit; dormeai, dar te-ai trezit; ai murit, dar 
trăieşti din nou”. Osiris este resuscitat ca „persoană 
spirituală” şi energie vitală, fiind cel care va asigura 
fertilitatea vegetală şi forţele de reproducere, fecunditatea, 
ştiut fiind că din toate părţile corpului lui Osiris doar 
falusul nu fusese găsit, fiind mîncat de peştii din Nil. În 
cadrul misteriilor închinate lui Osiris, acesta „fiind mort, 
renăştea mereu, căci el era spiritul vegetaţiei care moare şi 
renaşte neîncetat; dar el era şi regele divin care era ucis, 
dezmembrat, reconstituit în integralitate, apoi reînviat 
întru veşnicie”, scrie Loisy. Incursiunea autorului francez 
în lumea misteriilor antichităţii se încheie cu referiri la 
cultul lui Mithra, care s-a afirmat în Persia, şi despre care 
Ernst Renan spunea că s-ar fi putut răspîndi şi ar fi putut 
dom ina lumae occidentală. Cultul lui Mithra era în 
întregime secret, destinat cu precădere bărbaţilor, femeile 
putînd fi primite doar în anumite grade de iniţiere; ca şi în 
alte culte regăsim mitul sacrificial, Mithra fiind deseori 
reprezentat ucigînd un taur. „Misteriile lui Mithra 
constituiau o mare religie, afirmă Loisy. Zeul era tînăr, 
frumos, curajos, pur; propovăduia o morală austeră pe 
care a practicat-o chiar el.(...) ofranda salvatoare fuses 
pasiunea zeului, iar Mithra însuşi, zeul mântuitor, mai 
presus de toţi ceilalţi zei ai misteriilor, era el însuşi un zeu 
suferind.” Cartea lui Loisy este o frumoasă incursiune în 
lumea misteriilor antichităţii, o lume tot mai îndepărtată 
de a noastră, şi nu doar în timp!

Lumea homerică
Probabil pentru noile 

generaţii numele lui Aram 
M. Frenkian este aproape 
necunoscut. Unul din 
străluciţii clasicişti români a 
publicat deopotrivă în 
română şi franceză, cărţile 
sale nefiind reeditate. Editura 
Herald îşi onorează bunul 
renume clădit în timp cu sîrg 
şi pasiune intelectuală, 
departe de agitaţia 
mediatică, oferind traducerea 
unei cărţi devenită raritate şi 
pentru biblioteci: Lumea 
homerică. Eseu de 
protofilosofie greacă, 
traducere de Nicolae Baltă, cuvînt înainte de Gheorghe 
Vlăduţescu, Bucureşti, colecţia „Cogito”, 254 p., 2012. 
După descoperirile arheologice din vechea Eladă, s-au 
înmulţit şi studiile filologice şi filosofice despre cultura 
greacă, încît afirmaţia lui Aram M. Frenkian nu este deloc 
surprinzătoare: „Cel mai vechi monument de limbă greacă 
care s-a păstrat este cel al poemelor homerice. Aceste 
poeme sunt poate şi produsul cel mai reprezentativ al 
geniului grecesc. Din acest motiv, este firesc să începem 
istoria gândirii greceşti cu lumea homerică”. Diversele 
influenţe s-au unit într-o sinteză – civilizaţia ionică, cea pe 
care o glorifică Homer, o Ionie deschisă tuturor curentelor, 
cu spirit larg, inteligentă, subtilă şi sublimă. Este lumea 
conturată de Iliada şi de Odiseea, o lume căreia Frenkian îi 
surprinde cîteva dimensiuni: Lumea, Omul, Zeii. Sînt 
expuse cunoştinţe ale vremii în strînsă legătură cu 
mitologia, cu credinţele, un amestec fascinant care arată că 
omul din totdeauna s-a străduit să înţeleagă mediul 
înconjurător, de la plante şi animale pînă la constelaţiile 
cereşti. Evident nu aşteptăm să găsim în epopeile 
homerice un tratat de astronomie, sînt însă elemente 
lămuritoare despre concepţia vechilor greci despre cerul 
„făcut din bronz”, „plin de stele”, despre mişcarea diurnă 
a astrelor, despre constelaţii, despre soare şi lună, despre 
Olimpul care leagă pămîntul de cer. Pămîntul epopeilor 
era acoperit de munţi şi cîmpii, iar tot ce era la suprafaţă 
era înconjurat de fluviul Okeanos, ”originea tuturor apelor 
ce se află pe pămînt şi în pămînt. El este izvorul tuturor 
fluviilor, al mării, al tuturor izvoarelor de apă şi al 
fântânilor. Okeanos mai este şi originea tuturor zeilor”, 
notează Frenkian. Dar pămîntul homeric nu poate fi 
înţeles fără cîteva referiri al Infern şi Tartar, lumile 
subpămîntene, lăcaşuri ale morţilor. Scriind despre omul 
în vizunea lui Homer, Aram Frenkian observă că limba 
homerică este bogată în expresii ce indică părţile 
exterioare ale corpului, dar şi organele interne; în ceea ce 
priveşte medicina se apre că principalul interes era pentru 
vindecarea rănilor, Iliada fiind un poem despre războiul 
troian. Discutînd despre suflet în opera lui Homer, 
Frenkian lasă loc disputei între Erwin Rohde şi Walter 
Otto, autorii celebrelor cărţi Psyche şi respectiv Die Manen, 
de multe ori autorul român înclinînd spre opiniile lui 
Rohde; amintind despre destinul sufletului după moarte, 
de concepţiile vechilor greci despre moarte, Frenkian 
afirmă că „lumea homerică este de o seninătate 
extraordinară. Ea este pătrunsă de lumină. Există foarte 
puţin loc pentru aceste fiinţe ale întunericului. Frica de 
mortul care se întoarce pare biruită cu desăvîrşire”. În 
poemele homerice un loc aparte îl ocupă zeii, a căror 
genealogie este cuprinsă în patru generaţii; din rîndul 
zeilor se distinge Zeus, cel care guvernează Olimpul pe 
care l-a populat cu copiii săi. Cartea lui Frenkian ar fi 
trebuit completată, după mărturia autorului, cu studii 
despre Hesiod, Vechii lirici, urmată de o a doua parte 
despre teologi. Nu s-a întîmplat aşa, însăşi această carte 
neavînd traseul firesc, puţin cunoscută, acum fiind redată 
cititorului român care cu rare excepţii a ştiut despre 
această încercare de a înţelege lumea homerică.  

      

Tantra
După ce timp de secole India a fost o atracţie pentru 

bogăţiile sale, în ultimele 
două secole în interesul 
pentru India a precumpănit 
atracţia faţă de comorile sale 
spirituale. Lumea occidentală 
s-a apropiat de o lume 
străină, stranie pe alocuri, 
exotică, cu religii, credinţe, 
mentalităţi diferite de ale 
celorlalţi. A trecut mult timp 
pînă cînd au apărut şi 
primele studii şi cercetări 
ştiinţifice despre o lume 
îndepărtată nu numai 
geografic; mult timp au 
predominat cărţi care 
popularizau aspecte ale 
mentalităţilor Indiei, viziuni 

philosophia perennis

Septembrie 2012

Pagină realizată de
Bogdan Mihai MANDACHE



22 CRONICA

cărţii Viitorul nostru postuman, observăm atenţia lui Fukuyama îndreptată spre viitor, 
spre un viitor care ne poate da motive serioase de îngrijorare sub impactul revoluţiei 
biotehnologice. Cu această lucrare, Fukuyama se situează chiar în centrul 
problemelor etice. Relaţia dintre ştiinţă şi politică, pe de o parte, şi dintre ştiinţă şi 
natura umană, pe de altă parte, poate decide viitorul într-un mod destul de alarmant. 
Chiar el însuşi îşi întitulează un capitol De ce trebuie să ne îngrijorăm?

Fukuyama crede că biotehnologia nu doar oferă rezultate promiţătoare şi 
avantajoase, dar deţine şi un potenţial impresionant de dezumanizare. O astfel de 
poziţie nu este nefondată. Industria genetică şi cea farmaceutică provoacă teamă prin 
ceea ce poate şi ar putea să realizeze. „Biotehnologia ne va face, într-un fel sau altul, să 
ne pierdem umanitatea – o calitate esenţială care a stat mereu la baza sentimentului 
identităţii noastre şi a direcţiei în care evoluăm, în ciuda tuturor schimbărilor 
evidente care au avut loc în condiţia omului de-a lungul istoriei”.

Mulţi filosofi şi oameni de ştiinţă au negat existenţa unei naturi umane. Nu de 
această părere este şi Fukuyama; pentru el „natura umană este cea care ne dă un 
sentiment moral, ne conferă abilitatea socială de a trăi în societate şi serveşte drept 
bază pentru discuţiile mai sofisticate despre drepturi, justiţie şi moralitate”. 
Realizările biotehnologiei ne face să credem tocmai că putem trece dincolo de 
sentimentul moral.

Decizia morală se asociază în primul rând cu raţiunea, deasemenea însă este 
fondată şi pe sentimente: mândrie, ruşine, compasiune etc. Conştiinţa umană nu 
aparţine pur şi simplu individului, ea depinde şi de factorii sociali. Ea se constituie în 
interacţiunea cu alte conştiinţe şi îşi formează judecăţile morale într-un context social. 
Toate considerentele date ţin de demnitatea umană, de integritatea şi continuitatea 
naturii umane. Acest comun care aparţine fiecărui om  este numit de Fukuyama 
Factorul X. „Factorul X nu poate fi redus la posedarea deciziei morale, sau a raţiunii, 
sau a limbii, sau a sociabilităţii, sau a opiniei, sau a emoţiilor, sau a conştiinţei, sau a 
oricărei alte calităţi care a fost propusă ca temei al demnităţii umane. El este toate 
aceste calităţi înmănunchiate într-un întreg omenesc şi alcătuind Factorul X. Fiecare 
membru al speciei umane posedă o zestre genetică ce îi permite să devină o fiinţă 
umană întreagă, zestre care deosebeşte în esenţă un om de alte tipuri de fiinţe”. 

Potenţialul fiecărui om de a trăi sentimente ca: mila, curajul, compasiunea, 
solidaritatea etc. este ceea ce ne uneşte şi ne diferenţiază, iar biotehnologia, dacă nu i 
se va pune limite şi reglementări, crede Fukuyama, poate conduce la modificări 
esenţiale în interiorul speciei umane. Dezvoltarea biotehnologiei poate fi comparată 
cu o ”sabie cu două tăişuri”. Pe de o parte oferă avantaje majore pentru sănătate, iar pe 
de altă parte posibilităţi de câştiguri uriaşe, care să nu ţină cont de normele etice.

Ştiinţa implică o importantă dimensiune etică. Ce se întâmplă dacă la un moment 
dat nu se mai ţine cont de această latură? În discuţiile despre clonare, cercetarea 
celulelor stem, ingineria liniilor germinale etc., cine în afară de eticianul profesionist 
se poate afirma pro sau contra unui anumit lucru şi a limitelor în care poate fi realizat, 
în condiţiile când criteriile religioase sunt tot mai puţin luate în calcul?

Să ne referim la un exemplu concret – utilizarea embrionilor umani. „Această 
problemă atinge o mulţime de practici şi proceduri medicale, unele deja existente, 
altele urmând a fi create. Acestea includ avortul, fertilizarea in vitro, diagnosticul şi 
screening-ul înaintea implantării, selecţia sexului, cercetările asupra celulei stem în 
scopuri reproductive şi de cercetare şi ingineria liniilor germinale”. Întrebarea 
principală nu este până unde se poate merge, ci care ar fi limitele ce nu ar fi moral, 
demn şi corect de a fi depăşite, sau cum se exprimă Fukuyama – unde trasăm liniile 
roşii? Să luăm de exemplu posibilitatea din ingineria liniilor germinale de a identifica 
şi selecta orice trăsătură genetică, chiar şi de la altă specie. Să însemne aceasta şi că se 
va permite crearea unor fiinţe hibride utilizând genele umane? Pentru unii poate nu 
ar fi atât de revoltător, dar din perspectiva principiilor etice? Un alt exemplu este cel al 
clonării. Să presupunem că se permite cllonarea reproductivă, adică cu scopul de a 
produce copii. Pe lângă faptul că ar putea lua naştere o întreagă industrie a copiilor 
”croiţi la comandă”, să ne imaginăm în ce fel se vor institui relaţiile dintre copii şi 
părinţi. Cum ar fi ca un copil să fie clona unuia dintre părinţi? Pe lângă faptul că nu ar 
fi un copil propriu-zis, deoarece va fi geamănul unuia dintre părinţi şi fără vreo 
legătură genetică cu celălalt, ce relaţie va apărea când copilul se va maturiza şi va 
reprezenta o copie mai tânără a soţului sau a soţiei? Asemenea probleme pot să apară 
în cazul în care nu reglementăm din timp ce este şi ce nu este legitim să fie făcut.

Fukuyama propune drept o soluţie în acest caz distincţia dintre terapie şi 
ameliorare. El consideră că trebuie pus accentul pe prima şi restricţionată cea de-a 
doua. Părerea sa este că scopul medicinei este vindecarea celor bolnavi şi nu 
transformarea oamenilor în fiinţe cu trăsături necaracteristice sau mult prea 
maximizate. Această propunere a fost respinsă de unii pe motiv că nu putem face o 
delimitare clară între cele două, deoarece de multe ori o boală poate fi doar un 
construct social (M. Foucault), sau că în ambele situaţii se adaugă ceva genomului 
individului de către ingineria genetică care nu există în genomul părinţilor. Pentru 
Fukuyama remarcile respective chiar dacă sunt pertinente, nu sunt relevante. El 
consideră importantă decizia de a reglementa şi a trasa linii roşii. Odată fiind de acord 
asupra acestui lucru vor fi create instituţii sau perfecţionate cele existente, care, prin 
acţiuni repetate, pe baza unor cunoştinţe şi experienţe acumulate în timp, vor deveni 
capabile să ia deciziile necesare pentru a fi aplicate în practică. De ce sunt 
recomandabile asemenea hotărâri? Deoarece este mai bine să se anticipeze unele 
rezultate, în cazul acesta ale biotehnologiei, pentru a evita consecinţele negative 
precum naşterea unui copil deformat în urma unui experiment şi de a adopta un 
sistem de funcţionare păstrând caracterul etic al produselor sale. Altfel spus, într-o 
formă mai generală, ceea ce ne sugerează Fukuyama este să fim precauţi cu viitorul 
nostru şi pe cât posibil să fie determinat de alegerile noastre, să nu conştientizăm prea 
târziu unele efecte. Să fim activi şi să nu ne lăsăm captaţi de indiferenţă şi inerţie, 
deoarece o formă pasivă a deciziei ne poate costa scump, chiar un viitor postuman. 
„Dar lumea postumană ar putea fi mult mai ierarhizată şi mai concurenţială decât cea 
din prezent şi, ca rezultat, plină de conflicte sociale. Ar putea fi o lume în care orice 
idee de umanitate împărtăşită se va fi pierdut, fiindcă am amestecat genele umane cu 
unele provenite de la atât de multe specii încât nu mai avem o idee clară despre ce este 
o fiinţă omenească. Ar putea fi o lume în care o persoană a ajuns să trăiască în medie 
un secol sau două, aşezată într-un cămin de bătrâni şi aşteptând o moarte care nu mai 
vine. Sau ar putea fi acel gen de tiranie blândă imaginată în Minunata lume nouă, în 
care toată lumea este sănătoasă şi fericită, dar a uitat ce înseamnă speranţa, frica sau 
lupta”. Putem fi de acord cu vreouna dintre aceste lumi viitoare?

Funcţia omului în sistem. În cele ce urmează, voi încerca să prezint, utilizând 
exemplele lui Francis Fukuyama, cum încrederea a devenit o premisă necesară a 
eficienţei în întreprinderile secolului al XX-lea. Fukuyama oferă drept exemple 
uriaşele uzine ale lui Henry Ford, caracterizate printr-o ierarhie clar stabilită şi un 
formalism ridicat. Se considera că eficienţa poate fi obţinută dacă informaţiile erau 
deţinute de un crec restrâns de oameni, de cei care se aflau în vârful piramidei. Iar 
circulaţia informaţiei se diminua tot mai mult pe scara ierarhică încât muncitorul de 
rând ştia doar unde-i este locul, ce trebuie să facă, când şi cât să ia pauză, excluzând 
orice iniţiativă personală. „Într-un astfel de sistem nu era nevoie de încredere, capital 
social sau norme sociale informale: fiecărui muncitor i se spunea unde îi este locul, 
cum să-şi mişte braţele şi picioarele, când să facă pauze şi, în general, nu se aştepta din 
partea lui să dea dovadă de creativitate sau să-şi spună părerea”. Acest tip de 
funcţionare este pus în scenă foarte bine în filmul ”Modern times”, unde, cu un talent 
deosebit, Charlie Chaplin reflectă exact modelul mecanicist de muncă. Într-o 
asemenea întreprindere omul reprezintă doar un simplu executant al unei operaţii.

Ce se întâmplă odată cu ascensiunea sindicalismului şi dezvoltarea tehnologiei 
informaţionale? Acest tip birocratic, sau taylorist, cu timpul s-a confruntat cu 
probleme grave. Rigiditatea unui astfel de sistem îl face greoi în faţa flexibilităţii şi a 
schimbării, ceea ce-l face uşor de depăşit. În fond, trecerea de la organizarea după 
reguli tayloriste la cea de tip reţea nu presupune eliminarea ierarhiei, ci crearea 
condiţiilor de muncă care să se bazeze  pe norme informale. Avantajul reţelei este 
tocmai disponibilitatea sa mult mai ridicată faţă de schimbare, dar şi de 
autoorganizare în interiorul ierarhiei. Cu alte cuvinte, muncitorul îşi conştientizează 
locul şi funcţia sa în sistem, valoarea sa, ceea ce-l determină să fie mult mai atent la 
ceea ce face, încercând să-şi aducă contribuţia prin iniţiativă şi inventivitate. „Gradul 
în care puterea s-a deplasat din vârf spre straturile de jos ale organizaţiei este ilustrat 
de faimoasa frână aflată la fiecare punct de lucru de pe linia de montaj Takaoka a 
firmei Toyota, care permite oricărui muncitor să oprească întreaga linie de montaj 
dacă observă vreo neregulă în procesul de producţie”. Bineînţeles că acest tip de lucru 
presupune şi un grup de muncitori calificaţi, care să aibă competenţa de a prelucra 
informaţia şi de a lua decizia corectă, ceea ce lipsea sistemului taylorist. 

Această posibilitate permite rezolvarea neregularităţilor pe loc, deoarece 
muncitorul are autoritate şi capacitate, fără a fi necesară o circulaţie a informaţiei de 
jos în sus aşteptându-se apoi decizia luată de şefi, care nu tot timpul înţeleg esenţa 
problemei. Mai mult, sistemul de funcţionare aplatizat permite circulaţia informaţiei 
şi pe orizontală, iar consultarea, schimbul de experienţă devin factori importanţi 
pentru autoorganizare şi autoconducere. „Inginerii  care lucrează la dezvoltarea unei 
anumite tehnologii fac schimb de informaţii pe baza respectului reciproc şi a 
încrederii”. Trebuie totuşi specificat, cum spune şi Fukuyama, că reţelele informale 
sunt mai binevenite în industria tehnologiei informaţiei decât în alte sectoare. De 
exemplu în industria farmaceutică transmiterea sau schimbul de informaţii este mult 
mai limitat, deoarece succesul depinde de câţi distribuitori sunt pe piaţă.

Totuşi, chiar dacă au devenit o soluţie mult mai adecvată a timpurilor noastre, 
reţelele nu sunt decât o formă de capital social. Acest lucru sugerează că ierarhiile îşi 
au eficienţa lor proprie, care nu poate fi înlocuită şi că autoorganizarea nu este 
posibilă oriunde. Fukuyama identifică cel puţin trei motive pentru care viitorul nu se 
poate dispensa de ierarhii. „În primul rând, nu ne putem încrede prea mult în 
existenţa reţelelor şi a capitalului social pe care se bazează, iar acolo unde ele nu există 
s-ar putea ca ierarhia să fie singura formă de organizare posibilă. În al doilea rând, 
ierarhia este adesea necesară din punct de vedere funcţional pentru ca organizaţiile 
să-şi poată atinge obiectivele. Şi, în al treilea rând, prin firea lor oamenilor le place să 
se organizeze ierarhic”. Este lesne de observat în primul caz că sunt multe comunităţi 
unde încrederea în celălalt este scăzută, iar societatea civilă irelevantă, în aceste 
condiţii ierarhia se dovedeşte a fi calea optimă. Al doilea motiv ne oferă o constatare 
verificată. Chiar dacă forma descentralizată este mai inovativă, eficienţa rezultatelor 
depinde de multe ori de fermitatea ierarhiei. Iar teza lui Fukuyama cu referire la 
dorinţa omului de a fi recunoscut, de a i se recunoaşte meritele şi valoarea se susţine în 
acest context, fără însă să i se absolutizeze rolul.

Aceste analize sunt menite să convingă de faptul că ordinea socială are surse atât 
ierarhice, cât şi spontane. O privire a realităţii doar printr-o singură schemă 
interpretativă cade în extreme. Echilibrul poate fi păstrat datorită ambelor ordini 
sociale. Însuşi Aristotel semnalase – calea de mijloc este adevărata virtute.

Spre un viitor alarmant. În timp ce primul articol – Sfârşitul istoriei? – şi prima 
lucrare – Sfârşitul istoriei şi ultimul om – îşi găsesc fundamentul într-un trecut nu prea 
îndepărtat şi anume în considerentele hegeliene, iar Încredere. Virtuţile sociale şi crearea 
prosperităţii şi Marea ruptură. Natura umană şi refacerea ordinii mondiale încearcă să 
surprindă realitatea prezentului, din ce a fost şi spre ce premerge, odată cu apariţia 
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Gazdaru, Gr. Scorpan şi I. Bărbulescu, singurii care nu 
sunt francmasoni. Plecând de la profesorii care au 
îmbrăţişat această organizaţie, Pascu promite 
corespondentului său din Germania, la 19 martie 1940, 
scrierea unui studiu despre rolul nefast al 
francmasonieri în ştiinţă. Altădată, afirmaţiile sale sunt 
cugetări disperate asupra vremurilor sale: „trăim cea 
mai cumplită teroare francmasonă. Corespondenţa 
noastră din Iaşi pentru Germania (şi Italia) este 
cenzurată la Bucureşti, deşi la Iaşi avem o Universitate 
şi atâţia profesori liceali de germană, anume pentru 
(ca) actualul regim francmasonic să controleze şi să 
paralizeze orice activitate intelectuală a 
naţionaliştilor”. 

Corespondenţa dintre Pascu şi Valjavec s-a 
desfăşurat inclusiv în perioada războiului, când, deşi 
pensionat la 1 septembrie 1941, profesorul ieşean, 
alături de alte cadre ale Universităţii s-a refugiat la 
Zlatna. De aici, filologul român trimite istoricului 
german o scrisoare la 21 iulie 1944. Deşi, aşa cum am 
precizat, acum era pensionar, Pascu continuă pe tonul 
său dintotdeauna redactarea misivei: „am stat la 
puşcărie fiindcă într-o scrisoare adresată unui director 
de revistă din Berlin am spus că domnul Sextil 
Puşcariu-i francmason”. La Zlatna, filologul ieşean se 
simte izolat, întrucât „nu vreau să am nici un raport cu 
cei pe care i-am demascat, cum ştii, şi care s-au 
răzbunat pe mine scoţându-mă la pensie cu şepte ani 
înainte de termen şi făcându-mă astfel să pierd 20 000 
de lei pe lună, plus altele şi apoi m-au vîrît la puşcărie.

Aşa cum aprecia Rudolf Graf, în faţa dezvăluirilor 
lui Pascu redactorul german a adoptat o atitudine 
neutră, „care să nu afecteze munca ştiinţifică la revistă 
şi Institut a celui consiliat, dar să conducă la anihilarea 
stării de criză locală temporală”. În ciuda acestui fapt, 
Giorge Pascu nu a încetat niciodată dezvăluirea unor 
aspecte conspiraţioniste (deci periculoase), creatoare 
de senzaţie în lumea ştiinţifică românească sau 
europeană. Filologul român nu a ţinut seama faţă de 
cine sau în ce manieră şi-a făcut cunoscute opiniile. A 
sperat totdeauna (aşa cum singur mărturiseşte în 
aceeaşi scrisoare trimisă la 21 iulie 1944) „în mai bine” 
şi a aşteptat cu răbdare „ciasul dreptăţii”, care, potrivit 
raţiunii sale, nu a sosit niciodată.

restituiri

Septembrie 2012

Altfel spus, luand in considerare toate consecintele 
negative ale monstruaselor actiuni din trecut, orice 
incercare de remediere nu-si mai gaseste niciun 
temei. In acest sesns, pentru Jankelevitch 
crestinismului îi revine cea mai mare vina, tinand 
cont nu numai de Holocaustul din timpul celui de-al 
doilea razboi mondial, ci in primul rand de 
modalitatea in care Biserica i-a perceput pe evrei si 
nu numai de-a lungul istoriei. Insa, Holocaustul a 
fost picatura care a umplut paharul, iar interpretarea 
etica a unui atare eveniment pe care o face Vladimir 
Jankelevitch implica doua coordonate fundamentale: 
crestinismul ca doctrina morala si religioasa 
contradictorie in sine si imposibilitatea de a ierta ca 
fapt de reaminti aceasta tragedie fara margini.

In ceea ce priveste prima coordonata, Vladimir 
Jankelevitch se axeaza inainte de toate asupra 
fundamentelor teoretice ale doctrinei crestine care se 
refera la mila, compasiune, acceptare, toleranta, 
respect, iubire, valori care in schimb nu au cunoscut 
o aplicabilitate desavarsita in marea majoritate ale 
actiunilor crestine fata de evrei in special. Tocmai 
aceasta lipsa a aplicabilitatii valorilor mai sus 
mentionate face ca doctrina crestina sa para nu 
numai contradictorie in sine, ci chiar independenta 
de o foarte mare parte din sistemele morale 
elementare. Cat legat de imposibilitatea de a ierta ca 
fapt de a reaminti permanent dimensiunea 
catastrofala a Holocaustului nu are legatura nici pe 
departe cu mentinerea si mostenirea unui sentiment 
al urii din generatie in generatie fata de cei ai caror 
predecesori au comis cele mai abominabile crime, ci 
cu o exigenta morala pe care trebuie sa si-o impuna 
mai ales urmasii celor care au savarsit astfel de 
crime. Deci, trebuie asumat un sentiment al 
culpabilitatii colective care nu trebuie sa se rezume 
doar la declaratii si documente oficiale sau la un 
ecumenism ipocrit care sa mimeze recunoasterea 
greselilor din trecut si acceptarea diferentei. Este o 
vorba de o exigenta morala care presupune in special 
capacitatea fiecaruia dintre noi de a fi martori 
reflexivi la un eveniment istoric funest, cum a fost 
Holocaustul, pentru a putea intelege ulterior de ce a 
vorbi despre iertare nu are nicio logica. Tocmai de 
aceea, diferitele declaratii de recunoastere si de 
condamnare a crimelor din trecut nu fac altceva 
decat ca indirect aceste crime sa fie continuate chiar 
si de urmasii celor care le-au savarsit atata vreme cat 
exista pretentia ca raporturile istorice sa capete o alta 
dimensiune. Ceea ce este mai important pentru 
Vladimir Jankelevitch consta in intelegerea faptului 
ca greslile savarsite in istorie au cauzat rani care nu 
se vor putea vindeca niciodata, iar astfel de rani nu 
pot fi justificate sub nicio forma. A incerca sa le 
justifici sau sa emiti pretentia de a le vindeca pentru 
a fi iertat reprezinta adevarata ipocrizie. Astfel, 
pozitia lui Vladimir Jankelevitch fata de conceptul 
de iertare este deosebit de reticenta, insa intr-un fel 
nu poate fi considerata radicala pentru ca totusi 
aceasta pozitie tine cont de diferenta fundamentala 
dintre omul contemporan si istorie, aceasta fiind 
facuta la randul ei nu de popoarele ca atare, ci de o 
anumita masa de oameni ale caror interese nu au 
corespuns neaparat cu cele ale popoarelor. In orice 
caz, modalitatea in care Vladimir Jankelevitch 
abordeaza problema iertarii este in sine deosebit de 
complexa si, nu inainte de toate, destul de 
contrastanta fata de standardele impuse de noile 
realitati socio-politice pentru care iertarea reciproca 
este aspectul principal ca urmare a tentativelor de a 
stabili noi raporturi intre indivizi si popoare. De fapt, 
din acest punct de vedere ne referim la noile 
exigente ale spatiului public contemporan, a carui 
constiinta etica este pe de o parte afectata de ranile 
istoriei, iar pe de alta parte influentata de 
multitudinea de alternative care decurg din credinta 
care s-a conturat din in ce in ce mai pregnant in 
pozitivismul scientist si vitalismul nitzscheean care 
au contribuit din plin la imposibilitatea stabilirii 
unui cod etic incepand cu cel putin a doua jumatate 
a secolului XX. 

Dupa incheierea celui de-al doilea razboi 
mondial, in Europa a inceput sa se vorbeasca din ce 
in ce mai mult despre vindecarea ranilor trecutului si 
despre incercarea de a stabili noi raporturi intre 
indivizi si popoare iar diferitele miscari si 
oraganizatii pacifiste nu au intarziat sa apara. Cel 
putin in plan religios miscarea ecumenica a cunoscut 
cea mai mare ascensiune incepand cu anul 1948 prin 
initiativa pastorului protestant olandez  Wisser 
t'Hooft. De atunci au avut loc foarte multe intruniri 
ecumenice, a luat nastere si Consiliul Mondial al 
Bisericilor dar nu putem sa nu facem referire in 
primul rand la sesiunile conciliului Vatican II (1962-
1965), in timpul caruia s-au luat cele mai importante 
decizii si anume stabilirea a doua declaratii care 
aveau sa schimbe in totalitate raportarea bisericii 
catolice la elementele diferentei de confesiune si 
religie. 

Ne referim din acest punct de vedere la decretul 
deespre ecumenism Unitatis Redintegratio care 
privea stabilirea unui nou dialog cu celelalte biserici 
crestine pentru a da nastere unei epoci in care 
diferentele de formalitate si cele teologico- 
dogmatice din interiorul crestinismului sa se faca din 
ce in ce mai putin simtite. De asemenea nu este mai 
putin importanta declaratia despre libertatea 
religioasa Dignitatis Humane pentru care primordial 
era dialogolul interreligios ca modalitate de 
recunostere a greselilor din trecut a Bisericii Catolice 
dar si a valorilor celorlalte religii cum ar fi in primul 
rand iudaismul si islamul. De altfel aceasta 
declaratie nu a omis sa recunoasca tragedia fara 
margini a Holocaustului si a condamnat toate ororile 
indreptate impotriva evreilor pe parcursul istoriei. 
Tot ceea ce s-a mentionat pana acum reprezinta doar 
cateva progrese care s-au inregistrat in plan religios 
si ar mai putea fi date multe alte exemple insa din 
motive de spatiu consideram ca ar trebui sa 
evidentiam si inovatiile pe care scena relatiilor 
internationale le-a cunoscut in plan socio-politic mai 
ales cu anul 1957, atunci cand a luat nastere prin 
tratatul de la Roma Comunitatea Europeana care 
mult mai tarziu si anume in 1992 prin tratatul de la 
Maastriht avea sa se numeasca Uniunea Europeana. 
Sa nu uitam de asemenea nici de aparitia altor 
organizatii internationale care se dovedesc si in zilele 
noastre puternice, cum ar fi ONU, NATO sau OSCE. 
Toate acestea au reprezentat in primul rand niste 
momente esentiale cu privire la incercarea de a face 
ca istoria dureroasa sa nu se mai repete iar 
conceptele de libertate politica, religioasa, sociala sau 
de oricare alta natura, drepturile omului, neingerinta 
unui stat in treburile interne ale altui stat, 
demnitatea umana si multe altele au devenit 
prevalente in orice discurs public. Asadar ceea ce 
caracterizeaza mai bine toate initiativele mai sus 
mentionate este tentativa de a cere iertare si de a 
ierta care insa pentru multi teoreticieni este deosebit 
de problematica si chiar contrastanta avand in 
vedere trecutul atat de tumultos.

Un exemplu fundamental in constituie Vladimir 
Jankelevitch care pornind de la o analiza riguroasa 
asupra Holocaustului considera ca iertarea nu este 
posibila sau cu alte cuvinte impartaseste afirmatia lui 
Paul Eluard potrivit caruia “nu poate exista 
mantuire pe pamant atata vreme cat calaii vor fi 
iertati”. Pentru Jankelevitch Holocaustul ca atare a 
insemnat anularea oricarei posibilitati de a mai ierta 
pentru ca porunca “sa nu ucizi”  a fost transformata 
sistematic in aceea de a ucide. Faptul ca au fost 
abolite sase milioane de vieti nevinovate, faptul ca 
au fost ucisi cu sadism sute de mii de copii, a facut ca 
toate actiunile ulterioare de indrepatare sau de 
recunoastere care sa aiba ca rezultat iertarea mult 
asteptata, sa nu para nimic altceva decat o ipocrizie. 
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timpanelor din ce în ce mai rare. Bum, bum, bum! Bum, 
bum! Bun. De-acuma gata! Speriat, Innocenţius se rătăci 
prin buzunare după pastile. Găsi şerveţelul. Îl despături 
atent, îşi culese erecţia şi o azvârli sub limbă. Se topi 
repede.

Vecina, becul, treizeci şi opt de waţi, plăcerea, Sânu' 
Hapsânu', Nea Gică şi pipoţăraia, pistruii, ochelarii şi 
copiii, coada târâindu-şi calul, pancreaşii, ficaţii şi 
rinichiul, bum-bum-urile – toţi plecară.

Pe Innocenţius îl lăsară rece. Îi rămaseră 
telecomanda, tavanul şi cam o duzină de waţi.

Singură, telecomanda selectă canalul zero şi tavanul 
se cufundă într-o ceaţă întunecată. Un căntec de lebădă 
şi un scâncet de vioară, dincolo de care doar o sticlire 
uşoară de coasă, tristă ca o  bucată de cretă. Învăluită în 
mantia-i neagră, Moartea coborâ tăcută deasupra 
patului. Innocenţius o strânse în pumn şi o chiţcui de 
două ori.

Chiţc! Chiţc!

Alexandru CEAUŞU, Marian COMAN

Interferenţe
“Vicky, vino să vezi ceva!”
Victrin ieşi din camera de probă şi trecu dincolo de 

vitrină, spre casa de bani numărul unu, unde Mari 
contabiliza ultimele profituri până la închidere. De fapt 
trecuseră peste program cu jumătate de oră, încercând 
să acopere câteva cheltuieli făcute cu întreţinerea a 
patru standuri. Iar cineva parcă le citise gândurile, 
pentru că în seara aceea avuseră cel mai mare număr de 
clienţi pe metru pătrat din toată istoria magazinului.

“Profit: două sute de ipsha!”
Şi femeile începură să sară în sus şi să ţipe ca două 

isterice. Bucuria le fu curmată de clinchetul clopoţelului 
de la intrare.

“Bună seara. Îmi cer scuze dacă vă deranjez.”
“Este închis, domnule!”
Bărbatul păşea netulburat, făcând parchetul de lemn 

să intoneze un imn străin al scârţâielilor sacadate. 
Enervant.

“Este închis!… Este închis, domnule!”
“Domnule?…”
De aici oricine îşi imaginează ce vrea. Sunt şanse 

mari ca povestea să ia sfârşit în sânge, ca friptura. La fel 
de bine străinul le poate silui sub ameninţarea unei 
arme şi apoi poate pleca liniştit, ca şi când nimic nu s-ar 
fi întâmplat, cu mâinile afundate-n buzunarele 
pardesiului său negru şi fredonând o melodie la modă.

Nu. 
Mâna dreaptă scoase din buzunarul interior o carte.
“Mă scuzaţi. Am o întrebare. Vă promit că nu va 

dura mult.”
După ce făcu alţi câţiva paşi spre centru, începu să se 

justifice. Un străin care avea posibilitatea de a vizita o 
singură dată în viaţă acelaşi loc. Din ce oraş venea? 
Avea un accent necunoscut. Era fugar? Şi alte întrebări 
se amalgamau printre sinapsele Victrinei. Ştia deja că 
putea avea încredere în omul din faţa lor.

“Problema este aceastã carte. Puteţi să vă uitaţi o 
clipã?”

Mari se întoarse la treburile ei obişnuite, lăsându-se 
în baza sistemului de securitate. Cu ochii pe străin, 
aruncă teancul de bani într-un săculeţ pe care ulterior îl 
sigilã.

Victrin deschise cartea, întrebându-se ce să caute. Şi 
instinctiv privi ceasul de pe perete. În curând va suna 
telefonul. Afară era încă crepuscul. Norii roşii, 
pigmentaţi pe alocuri cu verde, se întindeau leneşi la 
orizont, anunţând o noapte calmă, fără furtuni. În 
curând va auzi vocea mecanică a operatoarei când îi va 
face legătura cu Lars. Şi mai târziu, până la căderea 
nopţii, automobilul lui va parca într-un scrâşnet de 
frâne îmbătrânite. Îi va vorbi de sistemele de suspensie 
care în curând vor trebui schimbate, ori de noua slujbă, 
la un cinema auto, şi invitaţia aferentă, care nu putea fi 
refuzată. Cu orice preţ încercă să-şi reamintească chipul 
lui.

“Vedeţi bine că această carte are o problemă,” 
continuã străinul. “E evident că nu poţi desluşi repede 
trăsăturile feţei personajului principal. Indiferent de 
rolul pe care ţi-l procură interferenţa dintre carte şi 
psihic, problema persistă. Eu, de exemplu, am fost tatăl 
beţiv şi prietenul său din liceu. Abia când am ajuns să 
fiu asasinul de la pagina 27 am reuşit să-i disting ochii… 
prin luneta puştii.”

Apoi merseră la un film, răspunzând invitaţiei 
atrăgătoare. Cine n-ar fi mers cu Lars la celebrul 
«Casablanca»? Pop Corn-ul şi Cola îl costaseră un dolar 
şi treizeci de cenţi, iar cu restul banilor putea face plinul 
pentru o plimbare romantică cu Plymouth-ul sãu 
decapotabil pe promontoriul St. John. Orice ar fi 
însemnat pentru el, senzaţiile pe care le trăiau împreunã 

Asimetria lumii de astăzi
Suntem inegali. Inegali cu ceilalţi. Inegali cu ceilalţi 

pentru noi şi cu noi pentru noi. Cei din jur, din jurul 
fiecăruia, ne apar ca inegali chiar înainte de a ne apărea 
străini. Poate că tocmai aceasta este pecetea timpurilor 
noastre. Străinii ne sunt diferiţi prin inegalitate mai 
înainte chiar de a ne fi diferiţi prin aceea că sunt alţii 
decât noi înşine. Dialogul nostru cu alte conştiinţe este o 
formă fundamentală de inegalitarism, aşa cum este şi 
orice luptă. Chiar şi orice război. Pentru că nu orice 
luptă este şi un război... 

Dar asimetria oricum există. 
Atunci când ne luptăm cu noi, cu ceea ce fac alţii din 

noi sau doar cu ceea ce credem că i-am lăsat să facă... 
Atunci când ne luptăm cu acea parte din ceilalţi care 

ne este diferită nouă, sau în raport cu care ne trăim în 
„senzaţia” propriei noastre conştiinţe şi identităţi, ca 
fiind diferiţi... 

Atunci când le vorbim altora despre ceva ce le este 
străin doar pentru că ne aparţine, semantic, nouă. 

Etcetera... 
Etcetera, pentru că şi atunci când îi transmitem 

celuilalt benevola renunţare la noi înşine în numele lui, 
în numele a ceea ce ni se pare că ar fi el pentru noi, 
suntem îndeobşte asimetrici. Fie şi numai pentru că îl 
blocăm pe celălalt cu atâta alteritate umilă şi atâta 
abdicare conştientă care poartă cu ele, mereu, blestemul 
propriei noastre identităţi. 

Nu înseamnă, bineînţeles, că ceea ce ne apare ca 
diferit de noi, în forul propriei noastre conştiinţe, este şi 
identic celuilalt în propriul lui for... Mai degrabă se simte 
jignit, bombardat cu o alteritate maximală şi diformă.

Ea nu exprimă mesajul efortului sincer în limitare de 
a-l înţelege pe celălalt dinspre noi. A-l înţelege dinspre 
identitatea martoră a conştiinţei noastre, care nu poate 
renunţa infinit de mult la sine în numele a ceva ce-i este 
străin, tocmai pentru că aceasta ar însemna să nu mai 
poată semnifica pe celălalt dinspre ea însăşi.

Celălalt se simte un altul ne-considerat şi ne-numit 
pentru noi. În spatele disperării noastre de a nu putea să 
ne topim tirania conştiinţei în el, acest altul simte doar 
dispreţ. Sau mai degrabă citeşte asta în exerciţiul nostru 
de depersonalizare a propriei noastre conştiinţe ... la 
adresa lui. 

De fapt, nici nu contează. Oricum ne rămânem şi 
nouă înşine inegali. În chiar războiul cu altul din noi. Ne 
vom rămâne mereu alţii decât cei ce suntem. Şi asta în 
cotlonul cel mai întunecat al conştiinţei. Reflectându-ne 
pe noi, în supa propriei fiinţe, ca entităţi inegale, ne 
rămânem aşa şi atunci când luptăm, sistemic şi 
neţărmurit, un război. 

Siluind existenţa, o torsionăm pentru a ne deveni 
identici...

Dar orice mesaj către celălalt sau către noi înşine 
devine un veşnic apel la înstrăinare... 

Încât războaiele sunt şi vor rămâne cea mai crudă 
formă de asimetrie. Chiar şi atunci când le oprim, 
otrăvindu-ne pacea.

Horia CHIRIAC

Schizoidă pentru viol şi orchestră
Săriţi! Viol! strigă melodios vecina de la doi.
Innocenţius cumpăni o clipă dacă va urma invitaţia. 

Să se ducă la sertar? Auriul literelor i-ar fi amintit că 
preconizata căsătorie ajunsese deja în stadiul de divorţ. 
Oare să-şi pună fracul? Dar nu cumva vecina era la 
menopauză? Avea deja patruzeci şi doi şi mai aşteaptă 
doi.

Continuă să privească tavanul cu telecomanda în 
mănă. Becul de cincizeci de waţi se undui ca un 
spănzurat la capătul funiei sale.

Deasupra timpane, dupăituri şi xilofon. Coardele 
vocale ale unui copil începură să orăcăie speriate de apa 
îmbibată cu detergent care le înecaseră. Maşina de 
spălat porni. Copilul se opri.

Plăcerea se căţără greoi de-a lungul venelor, din 
tălpi până-n capul, care îngreunat se rostogoli pe spate 
până la noptieră de unde-şi alese un sân pe care-l 
înghesui în pumn. Strânse degetele şi-l chiţcui de două 
ori. Sânu' Hapsânu' mai dori odată: Chiţc!

Violoncelul îi răspunse strident şi lung de trei etaje. 
Curios, indexul apăsă pe tasta trei a telecomenzii.

Nea Gică îşi cumpărase de la aprozar o duzină de 
pipote pe care le împrăştie metodic pe tavanul lui 
Innocenţius şi pe violoncel. Scârbit de atâta pipoţăraie, 
comută la apartamentul în care copiii cu ochelari şi 
pistrui cântau la viscere. Coada de cal a arcuşului 
lunecă zoofil de voluptos peste pancreaşi, ficaţi şi 
rinichiul comun al siamezilor.

Trilurile orgasmice ale vecinei selectară automat la 
doi. Trianglu, trompete şi infarct. Bubuiturile 

începeau să-şi dilueze oricare din sensuri, sporind 
îndoiala nerecunoaşterii locurilor şi atmosferei cărţii.

“Este totuşi o carte bună. Orice scriere care 
zdruncină siguranţa a ceea ce pare stabil, nepermutabil, 
merită citită.”

“Sunteţi critic literar?” interveni curioasă Mari, care 
ascultase conversaţia din spatele unei vitrine.

“Nu, sunt doar un cititor nemulţumit. Chiar dacă 
este o carte bună, eu prefer romanele poliţiste. De obicei 
prefer romanele poliţiste romanelor de dragoste.”

“Poate dacă facem un schimb...” 
Îi dădu în schimbul cărţii problematice un roman 

poliţist al momentului, un bestseller. «Groapa de 
potenţial». Bărbatul plecă pe deplin mulţumit. Victrin 
nu-i mai dădu nici o atenţie şi intră în camera de probă, 
numai ea şi cartea. 

De la răsărit la apus, culorile cerului îşi etalau sutele 
de tonuri hipnotice, de la negrul pur la roşul aprins, 
trecând prin albastrul ochilor ei. Ea îl privea doar pe el, 
ignorând şi cerul, şi pescăruşii, iar bătaia de joc a 
delfinilor nu o deranja câtuşi de puţin. 

Ea îl privea doar pe el. Îl privea pe el, însă nu-l 
înţelegea. Nu putea şti cum s-ar putea topi toate 
problemele de sinteză a texturii feţei lui ori a peisajelor. 
Era ireal. 

Era ireal de perfect, mai perfect decât Apollo, mai 
real decât lama unui cuţit ritualic.

Nu mai citise cartea. Nu recunoscuse că nu auzise de 
ea. Nici editura nu-i era cunoscută. Iar anul de apariţie 
era o farsă: prezent ± câteva secole? Trecut sau viitor, 
tehnologia aparţinea prezentului ei. Cum şi el, de altfel, 
tot ei îi aparţinea. Şi – ironic! – atât de real era totul, 
încât începuse să-l iubească!

* * *
“Încă o victimă a lecturii,” concluzionă medicul 

legist, ridicându-se de lângă corpul neînsufleţit. 
“Lectura este arma crimei. Nici o rană exterioară. 
Moartea a survenit în jurul orei nouă seara prin atac de 
cord. Caz clasat.”

Doi brancardieri culeseră cadavrul şi-l depozitară în 
ambulanţa aeropurtată, iar un inspector de poliţie se 
apropie de Mari să ia discurile video.

“A venit un bărbat îmbrăcat în pardesiu şi i-a dat o 
carte.”

“Înregistrările video nu-l surprind pe acesta 
întorcându-se şi luând cartea, dar cartea a dispărut. Iar 
dumneavoastră eraţi singura persoană vie în magazin în 
momentul când a dispărut cartea.”

O voce din camera de probă îl chemă pe inspector. 
Era un investigator mai tânăr.

“Am găsit cartea, cred. Era între două rafturi, şi are 
un semn de carte la pagina 27.”

“Deci cartea n-a dispărut... O mare prostie din partea 
criminalului.”

“Nu neapărat. Nu sunt amprente,” observă tânărul.
“A.D.N.?”
“Nimic.”
“Lucrătură de profesionist.”
Privi rândurile de pe pagină, întrebându-se dacă este 

cea mai deşteaptă decizie.
Şi privi spre Plymouth-ul parcat pe promontoriu. 

Cerul, dimensionat într-un exces de suprarealism, 
aparţinea unei seri din altă lume, probabil una cu foarte 
multă apă şi foarte multe probleme. Deja pătruns în 
personaj, încercă să vadă ce se întâmplă în maşină. Îi 
stătea la dispoziţie un obiect, un aparat optic de mărire 
lipit de ceva ce părea a fi o armă, dar care nu era cu 
siguranţă aşa ceva. O armă într-un roman de dragoste?

Posibilităţile de acţiune erau finite. Şi el ştia bine. 
Dar o dată implicat, când sinteza texturilor începu să 
depăşească în perfecţiune realitatea, nu mai avu decât 
un singur drum de urmat: litera cărţii. Asistând 
neputincios la asasinarea femeii, observator pasiv al 
senzaţiilor unui asasin activ.

BANG!
“N-a fost crimă. Singura ei greşeală a fost aceea că 

nu a citit specificaţiile tehnice. Iar cartea aceasta le are, şi 
le are chiar acolo unde trebuie.”

“Vreţi să spuneţi că Victrin avea probleme cu 
inima?” oftă tristă Mari, aşezându-se pe un scaun liber.

Ambulanţa se ridică la nivelul ochilor ei şi alunecă 
lent spre peretele deschis. Dispăru în sunetele alarmei – 
un obicei cu semnificaţie mai mult istorică decât 
practică.

Tânărul ieşi din cameră. Trecură încă o dată pe lângă 
Mari, apoi dispărură în afara magazinului, pe urmele 
ambulanţei.

Nu trecu mult timp şi Mari trebui să-şi facă ieşirea 
din scenă. N-a fost violată, n-a fost omorâtă, personajul 
ideal, gândi Lena închizând cartea.

Marius MOLDOVAN

literaturile imaginarului
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trăiesc, / durerea cu care iubesc, / fără ca tu să ştii.” 
Jocul abstract – concret dă o nouă dimensiune trăirii. 
Durerea capătă contururi aspre, devenind, în final, în 
mod oximoronic, fertilă.

În alte poezii, alternanţa contrastelor generează 
accente lirice ritmate – „Suntem două jumătăţi / ale unei 
sfere goale / şi fără de-nţeles / Pe o parte e soare / pe o 
parte e ploaie, prin mijloc trece trenul Expres.” 
(Contraste) Această ritmicitate dată de măsura mică a 
versurilor se potriveşte pe deplin în conturarea imaginii 
Paparudelor – fiinţe halucinante, purtându-şi solia 
cadenţată către cer – „copile zvelte, mlădii, / goale, / cu 
trupuri arămii, / arse de soare, / cu sânii mici, / 
îmbobociţi, / cu gurguie tari / ca boabe de struguri / 
negre şi mari.” (Paparudele) Cuvintele devin instrumente 
vizuale, conturând, viu şi dinamic, spectacolul inedit – 
„Plesnesc din palme, / unduindu-şi trupurile, / arămii 
şi goale, / acoperite de ramuri de salcie / numai din 
talie. / joacă şi râd / în apa şiroindă, / pentru un ban 
sau doi, / cât vrei să le dai, / sau pentr-un codru de 
pâine, / dacă nu ai.” Dimensiunea ludică accentuează 
frenezia vitală, dionisiacă, a acestor fiinţe prinse între 
realitate şi magie, între sacru şi profan – „Şi trec mai 
departe / paparudele, / udele, / spre o altă poartă / să 
invoce ploile, / să înduplece Cerul, / dansând ca ielele / 
nebunele.” Aceeaşi atmosferă stridentă, dar 
încântătoare, acelaşi amestec de culori şi sunete, 
subliniat prin folosirea enumeraţiilor, se regăseşte în 
poezia Circul – „Trompete, răpăieli de tobă-n cascadă; / 
culori ţipătoare, stridente; / o paradă-n derivă pe 
stradă;” Din lumea aceasta carnavalescă se desprinde 
imaginea paiaţei căreia autoarea îi dedică o poezie 
întreagă, accentuând din nou ideea de contrast între 
aparenta veselie artificială a clovnului şi viaţa-i 
măruntă.

Dincolo de concretizarea iubirii sau al dorului 
pentru copilul plecat departe, dincolo de amintirile 
copilăriei regăsite prin cuvinte, volumul conţine şi 
câteva pasteluri – peisaje schiţate cu o mână sigură – 
„Aurii, ruginii, vinete, roşcate, / se desprind din arbori,  
legănându-se, / frunze muşcate de gura toamnei.” 
(Zvon de iarnă) Accentuarea dimensiunii cromatice nu e 
surprinzătoare pentru un artist al culorii cum este Cella 
Negoiescu. Imaginile capătă concreteţe, deşi rămân în 
cuibarul lor metaforic – „Din fund de-apus, / alene, / 
noaptea se furişează / cu papuci de pluş / şi lentile 
negre.” (Refugiu)

A doua secţiune a cărţii, având ca moto „Când 
fructul dă-n pârg şi se coace” , personalizează în versuri 
ecouri livreşti. Autoarea transpune în accente lirice 
propria imagine a unor personaje sau romane 
binecunoscute – Karenina, Don Quijote („Hidalgo năuc, / 
rătăcitor prin lume, / voiai să rânduieşti / moravuri / 
mai nebune ca tine.”), Nana, Întâlnindu-l pe Prévert. 
Iniţiativa este una inedită, realizând punţi spirituale, 
dezvăluind noi interpretări. 

De altfel, poeziile valorifică o multitudine de 
experienţe estetice, vizând şi alte domenii decât cel al 
literaturii. De menţionat Mâinile (dedicată lui Auguste 
Rodin), La d`Orsay sau Dansul (un reuşit tablou al 
înflăcăratului Sirtaki).

Pe lângă versurile care transpun relaţionarea la alte 
creaţii artistice, se numără însă şi câteva ce încheagă 
mărturisiri ale Sinelui, cum ar fi Aşteptare – „Sunt ochiul 
flămând / al unui tău prăbuşit / dintr-un perete 
stâncos.” Raportarea la timp poartă cu sine o teamă 
ascunsă desluşită prin metafora prăbuşirii – „Clepsidra-
mi roade malul”. Sentimentul predominant este cel al 
unei disperări lunecoase din care nici logosul nu mai 

poate salva fiinţa – „Deznădejdea în mine se-ncheagă / 
între unde de apă sălcie. / Nu găsesc cuvânt ce 
dezleagă.” Sub semnul căderii, simbolurile îşi 
inversează polaritatea – „În insomnia mea neîntreruptă, 
/ lumina, tainic şi sfinţit altar, / se-nnoadă, se 
pregăteşte de luptă.”

Tema timpului devine obsedantă în ultima secvenţă 
a volumului, secvenţă precedată de motoul „De pe ram 
se desprinde sperând...” Se surprinde cu dibăcie şi 
subtilitate marele joc al timpului – raportul dintre 
capcana autoiluzionării şi trecerea imperturbabilă. Seara 
de Anul Nou, dar mai ales Amăgire concretizează cel mai 
bine această ecuaţie a idealizării timpului care, însă, 
rămâne crud şi nemilos – „M-agăţ de timp / ca de un 
ram; / îl trag în jos - / tot mai în jos... / Elastic mi se 
pare / Şi docil. / Iar el - / Uşorul şi viclenul îmi trimite 
/ o ploaie albă - / albă de petale de cais. / Zâmbesc/ 
îmi pare o glumă; / mi-aud sângele zvâcnind / şi-aş 
răsturna c-un singur punct / Pământul! / De-aceea 
cochetez cu timpul... / Îmi mai aşez o cută de la rochie, 
/ îmi pipăi faţa, gândul / dar vai! Unde mi-e părul? / 
...pe ceafa mea / stă-ncolăcit un ghem de călţi / albit / 
de florile-mi trimise de cais!”

Se observă încă o dată abilitatea Cellei Negoiescu de 
a exploata rezonanţele fine ale dispunerilor 
oximoronice. Este, de fapt, un joc al contrastelor între 
aparenţe şi esenţe – între substanţa dură a existenţei şi 
înfăţişarea amăgitoare. În această ultimă secvenţă a 
volumului, Timpul devine, într-un fel, Măscăriciul 
Suprem sau poate Magicianul de geniu cu consecinţe 
tragice asupra fiinţei prinse în halucinantul act de 
iluzionism, sesizând mult prea târziu farsa. Alteori, 
dimensiunea temporală este resimţită acut, conştietizată 
pe deplin în toată cruzimea ei. Sugestivă este în acest 
sens poezia Rugă către timp pentru care autoarea a primit 
un valoros premiu – trofeul Astrul liric eminescian în 
cadrul Concursului de creaţie lirică Eminesciana, ianuarie 
2012 - „Hulit de toţi că eşti hain, / ameninţat cu 
sugrumarea, / te uiţi rânjind ca un nebun / şi-ţi este 
lege nepăsarea. / Îţi râzi de tinereţea noastră; / 
clepsidra-şi scurge lin nisipul; / ne-nveţi cu clipa cea 
nefastă, / ne amăgeşti cu infinitul.” Aceeaşi percepţie 
hipertrofiată a clipei o regăsim şi în poezia Repaus, 
superbă concretizare a acelui amestec otrăvitor de teamă 
şi epuizare – „Ora târzie s-a rostogolit ca un măr copt. / 
Secundele sună în globul ei uscat, /încercând să 
trăiască. [...] Simt gustul searbăd al orei,/şi secundele 
lovindu-mi faţa. / Se răspândesc apoi rebele, / în 
răsuflarea, în ochii, / în venele mele, / în trupul meu 
istovit / care, alene, / adoarme pe drum.”

O altă temă recurentă e cea a despărţirii – de iubit 
sau de copil. Prima ipostază e retrăită amar, sub semnul 
deziluziei, al ireparabilului – „Împărţeam vidul 
amândoi. / Acesta era singurul moderator / care ne 
unea. / Nici strigătul nu transpira între noi, / nici 
durerea, / nici dragostea.” (Despărţire) Cealaltă 
dimensiune se înscrie în sfera unei nostalgii copleşitoare 
asociate cu o teamă nedefinită, dar resimţită plenar. 
Discursul liric e simplu, accentuând prin claritate, prin 
concreteţe, durerea plecării – „Degetele tale mici şi 
firave / alunecau pe clape, / pianotau încet o melodie / 
tristă şi gravă. / La început uşor, / apoi ameninţător, / 
vestindu-mi că vei pleca / curând, / fără să ştii anume, 
/ unde şi când, / fără să ceri nimic / undeva, departe.” 
(Avertizare) În aceeaşi linie a adresării către copilul 
plecat departe este şi poezia Iertare care transcrie în mod 
original şi emoţionant grija maternă în raport cu 
greutăţile vieţii – „Ţi-am dat hârtie şi culori / să 
conturezi un curcubeu / şi te-am făcut să crezi în el, / să 
crezi că viaţa-i un pastel: / iertare-ţi cer, copilul meu! 
[...] Azi vezi şi tu că viaţa nu-i / nici cânt, nici joc, nici 
curcubeu. / E-o luptă veşnic încordată, / aşa cum nu ţi-
am spus-o eu: / iertare-ţi cer, copilul meu!” Se 
conturează şi aici un contrast, abil exploatat, între 
idealismul aşteptărilor şi asprimea realităţii.

Coagulând o mare varietate tematică – fără a se 
spulbera într-o eterogenie fără sens – poeziile Cellei 
Negoiescu îşi trăiesc viaţa şi dincolo de paginile cărţii, 
ele având ecou în memoria cititorului ca un semn al 
trecerii prin timp, ca reverberaţii lirice ale unui spirit 
încărcat de temeri şi de speranţe, de rău şi de bine, într-
un cuvînt, de omenesc. Stihul lui Terentiu, devenit 
dicton – homo sum et humani nihil a me alienum puto – 
putea fi folosit drept moto al volumului, dar el se 
mulează perfect şi pe ideea de concluzie a întregului 
conţinut.

Cunoscută prin prodigioasa carieră didactică şi, mai 
ales, prin cele şaptesprezece expoziţii etalate pe simezele 
din ţară şi din străinătate, Cella Negoiescu surprinde de 
data aceasta, prin Reverberaţii lirice, un volum de 
versuri, adevărat itinerariu spiritual, autoarea adunând 
cu grijă poezii apărute de-a lungul timpului în reviste 
şcolare sau studenţeşti, în varii publicaţii locale sau 
naţionale, unele dintre ele făcându-se remarcate şi 
gratulate cu diverse premii.

 Volumul apărut la editura CreArt, Iaşi, 2012 este 
organizat în trei secţiuni, precedate fiecare de câte un 
moto. Dispunerea nu este întâmplătoare, ci bine gândită, 
reflectând trei dimensiuni ale fiinţei – mărturisirea 
Sinelui, ecouri artistice (fine legături intertextuale) şi 
concretizarea speranţelor, a raportărilor la timp şi la 
schimbările pe care acesta, inevitabil, le produce.

Prima secţiune se deschide cu poezia Geneză – o 
autodefinire în termenii mai largi ai raportării la spaţiul 
natal şi la un moment care trece dincolo de cronologia 
interioară, fiind un reper al istoriei generale. Se produce, 
astfel, o suprapunere a destinului propriu cu cel al 
locului, o interpătrundere a coordonatelor intime cu cele 
exterioare. Se observă de aici, din primele pagini ale 
volumului, predispoziţia de a crea legături între cele 
două universuri – cel al Sinelui şi cel de dincolo de Sine. 
Nu este vorba doar de transfigurarea lumii în linie 
personală care defineşte în genere actul liric, ci şi de o 
corelare a celor două dimensiuni prin păstrarea 
individualităţii fiecăreia. Punţile sunt trasate mai ales 
prin intermediul imaginilor vizuale sau prin apelul 
frecvent la simboluri ce amintesc de pictură, acest aspect 
nefiind o surpriză pentru o mânuitoare a penelului cum 
este Cella Negoiescu – „Curcubeul din mine e o dungă 
albastră / ce răsare pe pânză” (Curcubeu). Cea mai 
sugestivă poezie în acest sens este cea intitulată 
Cuvintele – o ars poetica imaginată în liniile apropierii 
celor două dimensiuni – logosul şi cromatica – 
„Cuvintele mele-s culori. / Unele blestemate, terne; / 
Altele strălucitoare, solare; / Unele odihnitoare, liniştite; 
/ Altele zburdalnice, smintite.” (Cuvintele) Versurile, ce 
se succed ritmic, conturează noi definiţii ale culorilor 
percepute metaforic – „Negru – dur, zgrunţuros, / 
Culoare fără umbră, /[...]Galbenul cald, soare torid, / 
tihnă pe sideful nisipului ud.”

Dincolo de motivele cromatice, versurile volumului 
sunt marcate de imaginea cailor ca semn al libertăţii, al 
descătuşării şi ruperii limitelor, ca simbol al vitalităţii 
absolute şi al zbuciumului hiperbolizat – „Caii aceştia 
vor să respire / aer celest, / să necheze, să se-adape / pe 
meleaguri senine / şi calme / fără frâie şi fără zăbale, / 
nesupuşi nimănui.” (Caii mei). Motivul cailor se repetă, 
purtând la bază aceeaşi semnificaţie a dezmărginirii, dar 
căpătând totuşi contururi diferite în funcţie de context – 
„Tropotind în fapt de seară / duce-m-aş în lumea largă, 
/ dar copita mi-e tocită / şi nu cred să se mai dreagă.” 
(Avatar).

Preluând, parcă, tropotul cailor, discursul liric capătă 
uneori accentele unei forţe lăuntrice clocotitoare – „Aş 
vrea... / Să şterg / urmele atâtor femei, / să le smulg de 
pe tine / cum ai smulge tencuiala / de pe un zid fără de 
moarte. / Să fii numai al meu / mai lacom de mine / 
mai dornic de viaţă / mai viu ca oricând...”(Aş vrea). 
Impresia de forţă lirică este dată la nivel stilistic mai ales 
de folosirea conjuctivului cu valoare de imperativ. De 
asemenea, versul scurt şi repetiţia adverbului amplifică 
dorinţa, dând un nerv aparte exprimării.

Aceeaşi patimă se resimte şi în poezia Relevanţă ce 
merită citată în întregime –

 „Te-am văzut şi te-am urmărit / în mine intrând, / 
coborând / pe trepte iluzorii; / deschizând uşi, 
aprinzând lumini, / ştergând oglinzile / şi învelindu-le 
cu imaginea ta. / Toate sunt numai în vis, / fiindcă nu 
te-am văzut, / nu te-am urmărit, real, / dar e dedesubt, 
în lut, o durere ca un şarpe, / o durere pe care o 
dispreţuiesc, / o calc în picioare cu zilele, / cu patimile. 
/ Arunc în ea cu ce găsesc: / cu scaune, sticle, dulapuri, 
/ cu mese; / o fac să urle, o stârnesc, / rănită ca o fiară, 
/ aleargă năucă, pribeagă. // E durerea mea din care 
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Televiziunile sunt în delir. Din oră în oră dau veşti care, chipurile, ar trebui să ne liniştească. 

Figuri importante ale Poliţiei fac dezvăluiri terifiante şi încearcă să pară că au situaţia sub control. Pe 
fundal se văd chipurile dârze ale luptătorilor din trupele speciale. Cei care au cagulele pe cap afişează 
inconştient priviri oarecum speriate. Babele şi moşnegii dau acatiste pentru a nu fi jefuiţi înainte de a 
plăti întreţinerea. După, nu mai are importanţă! Mamele, îngrijorate, îşi încuie copiii în casă. Bărbaţii 
fumează încruntaţi la bucătărie. Fetele de liceu, romanţioase cum le ştim, visează să fie răpite şi, după 
unele mici brutalităţi, să devină stăpâne ale inimii necruţătorului bandit prin mijloace… mă rog, prin 
orice mijloace. O ţară întreagă stă cu sufletul la gură pentru că oricum nu are altă treabă. Şi toate 
acestea, deoarece surse autorizate au anunţat evadarea lui Bebe Carabină, un tâlhar extrem de 
periculos şi violent, iubitor de sânge şi praf de puşcă.

De fapt, numitul Carabină nici nu evadase, fiindcă nici nu a fost prins şi chiar dacă îl prindea 
cineva ar fi fost anchetat în stare de libertate, deoarece nu făcuse decât câteva omoruri, vreo zece 
jafuri cu mâna armată, ceva tâlhării şi numai optsprezece sechestrări de persoane, pe care le obliga să 
se prostitueze. Precum vedem, nimica toată faţă de scandalagiii care bat administratorul de scară 
când acesta fuge cu banii asociaţiei. Numai că, acum, nesimţitul de Bebe sfidase autoritatea!

Când trupele speciale s-au dus acasă la el să-l invite la o discuţie cu un judecător, s-ar părea că l-
au deranjat de la studierea unor dosare de muncă prezentate de nişte fete din Moldova, ceea ce l-a 
enervat groaznic şi, de nervi, a tras cu o mitralieră, a aruncat câteva grenade şi a înjurat foarte urât, 
apoi a plecat pe uşa din spate bombănind furios că nu mai poate omul să aibă o clipă de linişte în 
casa lui!

Trupele speciale s-au retras, cu scuze, iar incidentul a fost prezentat şefilor cu tot cu fetele din 
Moldova. S-a decis ca Bebe să fie dat în urmărire şi, pentru că era înarmat până în dinţi, populaţia a 
fost sfătuită să se ferească, fiecare cum poate, nu cumva infractorul surescitat să scape vreo grenadă 
pe jos şi să se rănească sau, şi mai grav, să strice conducta de gaze, ori pe cea de apă caldă. Cert este 
că Bebe dispăruse ca înghiţit de pământ.

***
*Lale, Câşu şi Dibacu sunt paznici de noapte, pândari  cum li se spune, în satul Ghioaga, aflat la o 

aruncătură de băţ de capitală. Cum aici nu există decât un televizor la căminul cultural, la care se uită 
mai ales femeile, sâmbătă seara, la o emisiune cu o fată care-i face pe oameni să plângă, nimeni nu 
aflase de cumplitul Bebe Carabină şi de apucăturile lui, deşi acesta avea în acest sat o căsuţă modestă, 
unde trăgea când era foarte stresat. Se odihnea, făcea inventarul arsenalului, mânca mămăligă cu 
lapte, brânză, ceapă şi bea vin natural. După câteva zile, refăcut, îşi relua activităţile haiduceşti de 
şicanare a Poliţiei.

Într-o noapte, pe timpul sejurului lui Bebe în mijlocul naturii, cei trei pândari s-au despărţit pe la 
ora 23.00, pentru rondurile de rigoare. Aici se cuvine să ştim cum se desfăşurau acestea. Pândarii 
petreceau o oră, împreună, sub copacul din mijlocul satului, la rădăcina căruia ţineau şi o sticlă de 
ţuică din care sorbeau, o gură, la interval de două ţigări. Apoi acopereau sticla cu frunze să nu dea 
cineva peste ea şi plecau, fiecare pe câte una din cele trei uliţe, mai căscau, mai stârneau câinii, se 
opreau la gardurile unde se auzeau icnete şi oftaturi, mai lălăiau câte un cântec să ştie lumea de ei, 
apoi se întorceau fix după un ceas (asta era ceva instinctual), la sticlă, povesteau ce au mai auzit, ce au 
mai văzut, executau ritualul ţigări-băutură, apoi, din nou, pe traseu. De regulă, dimineaţa, când 
începea activitatea în sat, erau văzuţi dormind sub copac, mulţumiţi că şi-au făcut datoria şi satul mai 
petrecuse, datorită lor, o noapte liniştită. 

Ei bine, cum vă spuneam, aproape de miezul nopţii, pe când Lale mergea pe traseu 
bălăngănind plictisit ciomagul aflat în dotarea pândarilor, a văzut o umbră furişându-se pe lângă 
garduri:

- Bă, n-auzi?! somă Lale, aşa cum ştia el. Umbra, nimic, se furişa mai departe.
- Bă, stai că trag, mai răcni Lale conform regulamentului pândarilor!

– 'Ai sictir, mocofane! şuieră umbra. Umbra era chiar a lui Bebe Carabină care nu  a putut 
niciodată să explice ce căuta el la ora aia pe uliţă.

Văzând că primele două somaţii nu au nici un efect, Lale trecu la etapa următoare. Învârti 
ciomagul deasupra capului şi îl repezi către picioarele umbrei. Era un expert. Umbra răcni şi căzu 
secerată la pământ. Nu a mai apucat să-şi revină deoarece Lale, pentru siguranţă, îi dădu şi doi 
bocanci în cap. Bebe ocupă definitiv şi fără forme legale 1,80 metri din glia strămoşească, intrând în 
lumea viselor. O ultimă senzaţie olfactivă îi sugerase ceva legat de perioada când era în armată. Nu 
avea cum să afle, în veci, că toţi sătenii din Ghioaga purtau bocanci militari luaţi de la o unitate din 
apropiere, pe băutură. Cum Lale era un om bun la suflet, îi mai dădu lui Bebe câteva şuturi în coaste, 
aşa, pentru verificare şi îşi chemă echipa.

– Câşule, Dibacule, bă, n-auzi, veniţi, bă, c-avem treabă!
Cei doi, crezând că e rost de băutură peste rând sosiră imediat. Când au văzut despre ce este 

vorba, dezamăgiţi, l-au pocnit şi ei pe Bebe, apoi l-au tras în şanţ, legându-l de mâini şi de picioare cu 
sfoara de la pantalonii lor. S-au aşezat pe marginea drumului şi şi-au aprins câte o ţigară ca să vadă 
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Cumplitul Bebe Carabină
ce au de făcut. Lale, ca să stea mai pe moale, s-a aşezat pe Bebe, care acum nu mai părea deloc atât de 
cumplit. Ba chiar a scos un fâsâit când Lale s-a lăsat pe el. Probabil, era dispus să colaboreze. Pe la 
mijlocul ţigării Câşu, fiind şi cel mai deştept dintre cei trei, a propus:

– Hai, să-i spunem lu' şăfu' că ştie el care-i treaba. Ia, scoate-i actele lu' ăsta să le vadă şăfu'!
Zis şi făcut. S-au ridicat şi au pornit spre casa şefului de post, i-au bătut în poartă şi au aruncat cu 

pietre în geam ca să-i dea de ştire ce se întâmplase. Şeful de post a ieşit din casă în izmene şi, deşi era 
în puterea nopţii, iar el adormise după o băută năprasnică, a înţeles urgent despre ce era vorba, drept 
care a început să-i înjure pe cei trei cu priceperea pe care numai un majur de poliţie o poate avea, mai 
ales că fusese şi miliţian. Lale, Câşu şi Dibacu se veseleau de zor deoarece ei ştiau de firea glumeaţă a 
şefului de post.

– Marş, de-l sculaţi pe nesimţitu' ăla de ajutor şi rezolvaţi treaba, hotărî şeful cu obişnuita-i 
înţelepciune.

Ajutorul de şef de post era tânăr, cu liceul la bază, foarte dornic de promovare, aşa că, şeful, 
minte lucidă chiar şi în situaţia dată, spera că, punându-l să rezolve drăcia asta, s-o dea în bară şi să 
scape de el. Nu-i uşoară viaţa de poliţist la ţară! A fugit apoi la telefon să raporteze el situaţia, să vadă 
şefii că nu are odihnă când este vorba de liniştea cetăţenilor. Peste o oră, în sat au sosit două 
camioane cu trupe de intervenţie, arătând de parcă pornise un război în zonă. Evident, nu puteau 
lucra decât în faţa camerelor de luat vederi şi a reporterilor de la marile cotidiene. Aceştia păreau 
chiar mai mulţi decât ei şi nu le scăpa nimic. Câteva priviri oţelii în spatele cagulelor dădeau 
interviuri de te luau fiorii. Se explica publicului larg planul de operaţii care, iată, a fost încununat de 
succes, chiar dacă, din cauza unei stupide întâmplări, cei trei ţărani erau gata-gata să zădărnicească 
acţiunea. Oricum, trupele speciale, bine antrenate, au reuşit să depăşească, prin competenţă, acest 
incident.

În sediul postului de poliţie a fost filmat şi cumplitul Bebe Carabină care, revenit oarecum la 
realitate, pupa mâinile mascaţilor şi se ruga cu lacrimi în ochi să-l ducă la o închisoare de maximă 
siguranţă, ca nu cumva să mai dea ochii cu bestiile alea însetate de sânge. 

?Bestiile“, până acum ignorate de toată lumea, cântăreau aproximativ 180 de kilograme 
împreună, plus bocancii şi ciomegele.

Din cauza larmei, femeile, mai sensibile, se adunaseră la porţi şi, văzând atâtea maşini şi oameni 
în uniformă, şi-au zis că a început războiul, apoi s-au apucat de bocit ca proastele, tulburând somnul 
bărbaţilor. Încă mahmuri, aceştia le-au cârpit cu dragoste şi-au tras pantalonii pe ei, apoi s-au dus la 
bufet, să vadă despre ce este vorba. Bufetul era deschis, era vorba totuşi de lucruri grave, prin urmare 
oamenii s-au pus pe băut cu gândul că de mâine, gata cu munca, vor pleca la război unde, oricum, se 
câştigă mai bine. Degeaba încerca moş Chistrugă, veteran de război, să le spună că pe front nu prea e 
de glumă, că sătenii tineri îl şi repeziră că nu mai sunt vremurile de atunci, iar acum, în două-trei 
luni, dacă ştii să te descurci, om te-ai făcut. În consecinţă, spre ziuă, când lucrurile s-au mai lămurit, a 
fost o mare dezamăgire printre oamenii de acţiune din sat. Dar, înainte de asta, în crâşmă au poposit 
cei trei paznici însoţiţi de reporteri şi camere de luat vederi. S-au aşezat, importanţi, la o masă şi nu 
au deschis gura până când nu au primit fiecare câte două sticle de băutură scumpă, la care nici nu 
puteau visa înainte, plus câte două pachete de ţigări albe şi lungi, cum fuma numai primarul.

În sfârşit, Dibacu, mare povestitor de altfel, a spus cum s-au desfăşurat lucrurile. Sincer şi fără 
înflorituri, deoarece el se spovedeşte de două ori pe an la preot şi dacă acesta îl prinde cu minciuna e 
jale mare, îi dă două săptămâni de canon şi interdicţie la băutură.

Cum ceea ce spuneau ţăranii diferea substanţial de spusele mascaţilor, reporterii şi-au dat seama 
cine minte, iar la ştiri au apărut doar interviurile cu poliţiştii şi, pentru câteva secunde, imagini din 
bufetul satului, cu plugari fericiţi că are cine să-i apere. Opinia publică are dreptul de a cunoaşte 
adevărul! Cel pe care îl oferă posturile de radio şi TV! 

Finalul întâmplărilor din acea noapte de pomină din Ghioaga este unul previzibil:

– Bebe Carabină a devenit din nou cumplit şi, după o spitalizare de câteva săptămâni, într-o 
rezervă de lux, unde a fost păzit de poliţişti, a fost externat şi este judecat în libertate, din motivele 
cunoscute;

– mai mulţi şefi de Poliţie şi din trupele speciale au fost înaintaţi în grad şi decoraţi pentru 
rezultatele obţinute în cazul prezentat;

– Lale, Câşu şi Dibacu au fost condamnaţi la doi ani cu suspendare şi la o amendă pe care nici 
nu puteau s-o rostească, pentru lovire, injurii şi sechestrare de persoană. În prezent, în contul amenzii, 
prestează muncă în folosul comunităţii. Cum ei nu ştiu să facă nimic, sunt tot pândari, dar fără plată. 
Oricum, este vorba să fie înlocuiţi cu un pluton de gardieni publici, plătiţi corespunzător, înarmaţi, şi 
care pot să evite, în mod profesionist, orice manifestare de încălcare a liniştii publice.

Ce bine când lucrurile intră în normalul cu care suntem obişnuiţi!

* Pândarii sunt echivalentul rural al gardienilor publici de la oraşe, dar nu au armament şi nici nu cunosc legile, aşa 
că ei sunt consideraţi oameni de nădejde ai comunităţii, comunitate care îi plăteşte prost, dar la timp, pentru serviciile 

Septembrie 2012

Baladă   franţuzească
Reamintindu-mi de François Villon,
Atunci când mi-am îndeplinit speranţa
Şi am ajuns (nu la Hotel Crillon!
Dar, orişicum, pe undeva prin Franţa),
Cum îmi ştiam de mic extravaganţa,
Tot hoinărind de zor prin citadele,
Eu m-am decis să îmi descriu vacanţa
În versuri cu parfum de vilanele.

Trasând un cerc înscris în… „hexagon”,
Spre a mă încadra în ambianţa
De spirit, ironie şi bon-ton
Am străbătut, în pas vioi, distanţa.
Deşi nu mă prea ajuta finanţa
Am mers din Alpi şi până la Atlantic
Şi-am înţeles apoi, privind chitanţa,
Ce scump e astăzi să devii romantic.

Privind de sus, de la Mont-Saint-
Michel,
Un ocean ce-şi etala prestanţa
Am ameţit ca într-un carusel
Ce-şi înclina spre orizont balanţa.
Jos valurile-şi intonau romanţa
Tentându-mă s-ajung la Saint-Malo
Şi-acolo, dovedindu-mi cutezanţa,
Brav am dansat cu fluxul un tango.
Parisul m-a primit c-o şansonetă,
Cu fete etalându-şi eleganţa;
Iar Sena cea zglobie şi cochetă
Îşi demonstra, cu fală, toleranţa (!).
Cum Tour Eiffel, vădindu-şi 
importanţa,
Sfida toţi zgârie-norii din Défense,
Eu l-am escaladat cu nonşalanţa
Cu care vântu-l îmbia la dans.

Fântânile dansau şi la Versailles
În timp ce îşi schimbau mereu nuanţa,
De la oranj, la galben şi corai,
Ori alternând cu verde pur garanţa.
Puţin mai jos, celebrul Trianon
Îşi amintea, prea mândru, aroganţa
Lui Louis Quinze sau lui Napoleon,
Fantome ce-şi pierduseră substanţa.

Castelele din lungul văii Loara

Şi-au demonstrat, din plin, exuberanţa,
Iar unul ne-a primit chiar cu fanfara
Ca să-i testăm, probabil, rezonanţa...
Deci, spre a încheia, brav, performanţa
Unui periplu fără de egal,
Eu m-am jucat un picuşor cu stanţa
Sperând că pot să fiu original!

Eugen Deutsch

Atmosferă  conjugală
Certuri în averse
Şi amanţi, o droaie;
Plozii, la diverse!

Recomandare
De vrei pe-o jună, tandru s-o dezbraci
Şi s-o admiri apoi ca un năuc,
Va trebui,în primul rând, s-o-mbraci!

Conducătorilor  româniei
(argheziană)
Sunt ''bube, mucegaiuri şi noroi'',
Pe trupul ţării, mult prea chinuit,
Mai toţi ce ne conduc acum pe noi.

României în criză
(shakespeariană)
Când vezi că se scufundă barca
Tu spui, nu chiar ca-n piesa "Hamlet" :
"E putred tot  în Danemarca!".

Romanţa flotei române
(minulesciană)
"Porniră cele trei corăbii"
Din flota noastră, românească.
Şi s-a întors.....un stol de vrăbii!

Tristihuri de Mihai Haivas

Românul  pe  drumul  integrării  
europene

Trecut-a mun?ii, larga vale,
Păduri virgine a străpuns
? i-i tare lungă-această cale
Că nici acum nu a ajuns!

Omagiu  femeilor

Femeile înseamnă via?ă,

Frumoase-s, zâne din pove?ti,

Dar uneori sunt flori de ghea?ă
Căci se topesc… de le-ncălze?ti.        

Cetatea  dragostei
Adolescentele-s curtate
? i-s de iubire cople?ite,
Dar unele-s ca o cetate:
Căci greu se lasă cucerite!

Iarna  în  familie
Afară-i ger, în casă-i frig,

Cu to?ii stau în pat covrig

Dar atmosfera se-ncălze?te

Când iar de bani se pomene?te.
Vasile Larco

Nicomah (Nicolae Paul-Mihail)

La capătul răbdării
Cu o corupţie în floare,
? i cu o lipsă de morală,
Vom construi, cu mic, cu mare,
O sărăcie ideală.

Unde nu este durere

Tranziţia, precum o ?tiţi,
I-un drum spre-o lume mai înaltă;
Prin ea vom f mai fericiţi;
Curând, pe lumea ailaltă!

Manuale alternative
Alternativele sunt poate 
Azi românii au ajuns iloţi,
Trăim sub năvălirile barbare,
Iar în guvern sunt doar fanarioţi!

Rondelul vinului
Mă simt bogat în eul meu,
Iubiri înalte cresc în mine,
Cu spada mea înving pe-oricine...
De-aceea, cred, că sunt un zeu.

Pe to?i îi înfloresc în bine
Am loc ales în Empireu
Mă simt bogat în eu-l meu,

Iubiri înalte cresc în mine.

Pe râul vie?ii merg cu tine

Să-?i ?in curajul treaz mereu,
? i sper s-ajungi la apogeu
Pe drumul de capcane pline

Căci sunt bogat în eul meu.

Avertismentul vinului
Misiunea mea e mare
Dată de la Cerul sfânt ;
Cin'mă bea prea des, prea tare,
Intră iute în... pământ!

Constantin Profir

În apărarea unui plagiator
Doar hoţii s-au înfuriat
Pe cei ce-atacă azi guvernul;
Nu premieru-a plagiat
Ci subalternul!

Adevărul e în vin 
Adevărul e în vin
Doar la cei de neam latin!
Pentru cei de neam slavon
E în votcă, nu-n sifon!

Aurel Baican

Rondelul reveriei ieşene
În metropola culturii
Cu parfum, visări şi şoapte
Seara, pe la ora şapte
Fetele-şi arată nurii

Orologii bat în noapte
Cântă-n strună trubadurii
În metropola culturii
Cu parfum, visări şi şoapte

Dar ca-n mijlocul pădurii
Cei cu minţile necoapte
Ţipă puşi pe grave fapte
De îţi vine să te-nfurii

Pe metropola culturii!
 Aurel Popescu

La festivalul răciturilor 
Când aste plaiuri minunate 
Ce ne-au lăsat pe gânduri duşi, 
Ne-au amintit cu pietate 
De Peştişani şi de Brâncuşi, 

Când după vinul supt din oale 
Cum n-am pe creier bătături, 
Îmi zboară gândul la sarmale 
Dar mai curând la răcituri, 

Când gata stau să saliveze 
Atâtea preacinstite guri 
Şi toţi ar vrea să demonstreze 
Că-s campioni la răcituri, 

La ceastă mândră înfruntare 
N-aş vrea să vă-ntristez defel, 
Dar ştiu o răcitură care 
Ar fi un fel de top-model 
Şi chiar de nimenea n-o ştie, 
V-asigur că e cea mai cea 
Şi-ar înjosi orice piftie 
Din orice-ar fi făcută ea. 

Din gâscă, ori curcan sau peşte, 
Nu ţi-ar plăcea aşa încât 
Să-ţi vină să te lingi pe deşte, 
Sau limba să ţi-o scapi pe gât, 

C-acea din cap de porci de rasă 
Din cei ce n-au mâncat lături, 
Cu râturi mari şi piele groasă 
(Ce nu e bună de fripturi) 

De-ar fi la Festival să vie, 
Salariu-ntreg zălog mi-l pun 
C-ar spulbera orice piftie 
Şi-n top ar fi, precum vă spun, 

Căci răcitura minunată 
Ce-o poţi obţine fără sfanţi 
Şi culmea, gata preparată, 
E chiar... în cap la guvernanţi!

Gheorghe Bălăceanu



literatură universală
Poezie albaneză din Kosovo

Despre geografia amintirii şi altele
când, 
după toate relele, pe pământ rămâne iubirea

L-am întâlnit pe Mexhid Mehmeti la poalele Alpilor Dinarici, 
la Sarajevo. Mi-a arătat o carte de-a lui în albaneză, am schimbat 
câteva vorbe despre poezie, despre ţările noastre şi despre dorinţa 
sa de a avea un volum în limba română. Iată că acum, graţie 
traducerii lui Baki Ymeri, dorinţa lui capătă contur, iar cititorii de 
limbă română au prilejul unei întâlniri cu poezia altui autor 
albanez. 

Un autor care, în acest volum, alternează poemele mai lungi 
cu altele scurte/ cu vers scurt. Conciziunea însă nu incumbă şi 
lipsa metaforelor. Unele au doar o strofă de trei-patru versuri, 
altele aduc cu nişte aforisme/ sentinţe, altele cuprind formulări 
(cu figuri de stil, unele interesante, cu tentă personală) care par că 
surprind un sentiment, o idee, un aspect de viaţă sau un crâmpei 
din trecut într-o bătaie de-o clipă a pleoapei sufletului: „Istoria se 
va scrie/ prin morţii vii”; „Versul se închide în scoici de mare/ 
Devenind odă pentru veşnicie”; „Ploaia când cade/ Trezeşte din 
somn tabla acoperişului”; „Dacă ne întoarcem vreodată dincolo 
de uitare,/ nu te gândi că atât de repede/ s-a modificat geografia 
amintirii.” Alteori, pare că a adunat mai multe poeme mai scurte 
într-un singur poem – Doar drum şi cuvinte, Moştenire, Cum se 
poate muri etc.

O concluzie este că nu putem vorbi de o monotonie tematică 
sau formală, şi, din unele considerente, nici stilistică. Autorul are 
darul a „călători” printre cuvinte aşezându-le în construcţii/ 
metafore aparte. 

Sunt unele texte care duc cu gândul şi la o poezie „de 
imagine”, altele în care în care pare că zâmbeşte o lume paralelă 
cu realitatea, chiar irealitatea ori fabulosul sau/şi atmosfera à la 
Dali par „acasã” (cel mai aproape ca exemplu ar fi Grădina 
ciudată): „Poetesa N.N. din Canada/ A făcut lucruri ciudate în 
poezie,/ Şi-a plantat palmele în Grădină,/ Ciudat părea cuibul 
florilor/ Cu două palme şi zeci de degete./ Zi şi noapte Ramurile 
degetelor,/ Cu Bobocii unghiilor,/ Aşteptau ca păsările 
migratoare/ Să aţipească în Antipalme”.

Sunt şi poeme care duc cu gândul şi la cele spuse mai sus, 
dar, parcă, şi la paradoxuri cu adiere de cong-an/ koan, între care 
putem, oarecum, „încadra” şi Grădina ciudată, Frumuseţe 
îngheţată, Când apărea curcubeul („Frumoasa Pământului/ Voia 
să devină bărbat”) ş.a. Îmi pare însă că fondul acestor formule nu 
ţine neapărat de aste căutări/ haine formale, ci de o „punere în 
acord” a oglindirii lumii cu sinele.

În altele sentimentul pare mai curând un fundal sau/ şi un 
mod prin care poetul vede lumea, deşi contează mai ales felul în 
care este surprins în picătura de chihlimbar a versului. Autorul 
vorbeşte şi despre dragoste, despre femeie (care de două ori are şi 
un nume – Miranda). Dar dragostea pare că este, la Mexhid 
Mehmeti dincolo de zona de combustia sentimentelor, uneori 
„echilibrând” cumva tensiunea dintre interior şi exterior, de o 
serenitate care obturează, chiar stinge patosul, senzualitatea. Dar, 
spune autorul, la urma urmelor „tainic visul arde,/ speranţa se 
zideşte/ în versul meu infinit” – Idilă fără sens.

Durerea este un alt „loc/ sălaş” al poeziei lui Mexhid 
Mehmeti. Şi „când încep durerile/ în suflet,/ insomnia ia aripi,/ 
dezleagă limba,/ cuvânt după cuvânt,/ fără oprire” şi, în acele 
clipe, „se poate scrie poezie” sau „cu funia la gât,/ se poate 
spânzura singurătatea”. Şi, pese toate acestea, durerile, spune 
autorul, „nu se şterg cu gumă”. 

Lumea se vede şi frumoasă, şi tristă, şi plină de bucurie, şi de 
cruzime prin ochii autorului. De aceea, poate, scrie el, „în pupila 
ochiului” a „ridicat castele/ fără pietre”. Şi, poate, să amintim, 
pour la bonne bouche, că sunt şi poeme despre trecutul/ istoria 
locurilor natale (călcate de neamuri de cotropitori de-a lungul 
timpului), în care „izvoarele încă varsă sânge”, iar pentru oamenii 
locului istoria ar putea fi zugrăvită cam aşa: „în negru amintirile,/ 
în roşu chinurile” – Karadaku. Sau poeme despre conflictele 
recente din zonă – Fii în război, despre soarta regiunii Kosovo – 
Blestem prozaic.

Trăim, aşadar, în viziunea lui Mexhid Mehmeti, într-o lume 
cu probleme, în care paşii încă par să mai întârzie pe calea 
căutărilor. Încă bâjbâim în labirintul din care cum am putea ieşi, 
se întreabă autorul, dacă „ne-a fugit şi umbra”? Dar „rămâne 
iubirea pe pământ –/ sămânţă aruncă omenirea”.

Nu ştiu cât de reprezentativ este pentru un autor, din câte ştiu 
destul de cunoscut în Kosovo, acest volum, atât ca dimensiune, 
cât şi ca arie tematică/ stilistică. Dar, putem spune, concluzionând 
– iată încă un autor albanez care păşeşte cu versul în limba 
noastră.

Mexhid Mehmeti, Noaptea lungă, versiunea română: Baki 
Ymeri, prefaţă: M. Chelaru, carte apărută în colaborare cu Uniunea 
Culturală a Albanezilor din România şi redacţia revistei „Albanezul”, 
Bucureşti, 2012

Literatura turcă contemporană

Dincolo de ceaţă

Halil İbrahim Özdemir, prozator şi poet, este fondatorul 

unui cotidian cunoscut în regiunea Erzincan (se citeşte 

Erzingean) din Turcia. Recent, a fost tradus în limba 

română cu romanul Dincolo de ceaţă.
„Povestea” se derulează pe mai multe paliere, de la 

planul general, al întregii societăţi, cu convulsiile din acea 
vreme (în preajma primului război mondial), la cel al 

Balcanica

oamenilor mai ales din două localităţi (Erzincan şi Tokat), 
apoi al membrilor unor familii. „Întâlnim” mai multe familii 
în roman, începând cu cea a lui Mustafa, cu copiii lui, Halil şi 
Ibrahim (de remarcat, sunt şi cele două nume ale autorului), 
sora lor, Hadige, „locţiitoarea de mamă” (termenul folosit 
pentru mamă vitregă în limba turcă) Sadakat, aflată la a şasea 
căsătorie (despre care Ibrahim gândea – „pe cinci bărbaţi îi 
aranjase sub pământ; acum era rândul domnului Mustafa”) 
şi fata ei, Zeygean. Apoi familia unchiului Bekir – cu care 
Hadige pleacă în refugiu, familia unchiului Ahmet şi a 
mătuşii Meysun, sora defunctei soţii a lui Mustafa etc.

Cartea porneşte de la viaţa unei familii din Erzingean în 
care, murind soţia lui Mustafa, acesta se recăsătoreşte cu 
Sadakat, femeie care nu se bucura de un renume bun, fapt pe 
care îl subliniază/ dovedeşte prin comportarea sa. Se poartă 
urât cu Mustafa, cu copii acestuia. Până la urma, profitând de 
nehotărârea, de slăbiciunea lui, îl determină să-şi alunge 
băieţii întâi să doarmă în grajd, apoi, foarte repede, să-i 
trimită de acasă în toiul iernii. Apoi, purtarea soţiei îl 
determină pe Mustafa, să îşi dea fata, pe Hatige,o dea pe fată 
de soţie lui Mahmut, care o peţise, după ce verificase ce fel de 
om este băiatul. Fericirea celor doi (Hatige – 13 ani, Mahmut – 
18) a durat puţin. După 9 luni a izbucnit războiul. După 
Primul Război Mondial în zonă a urmat, se ştie, Războiul de 
independenţă (İstiklâl Harbi) sau de Eliberare (Kurtuluş 
Savaşı) al turcilor, 19 mai 1919-24 iulie 1923, formarea 
Republicii Turcia, cu întreaga conjunctură politică, militară şi 
economică.

Sunt, poate, întâmplări din trecut, a căror semnificaţie nu 
e exclus să se fi estompat în ochii celor de azi. Dar viaţa unui 
popor, ca şi a unui om, ca şi a întregii omeniri, înseamnă şi 
trecut, şi prezent, pentru a putea vorbi despre viitor. 

Un roman în autorul creionează tabloul epocii, 
atmosfera, cu felul de a fi al oamenilor, cu problemele lor 
descrise în culori şi nuanţe atât interesante de autor (traduse 
într-o manieră cât mai aproape limbii române de către Güner 
Akmolla) un nume cunoscut al literaturii turce 
contemporane.

Halil İbrahim Özdemir, Dincolo de ceaţă, roman, versiunea 
română: Güner Akmolla, prefaţă: M. Chelaru, Printing and Binding 
Ermat Ofset, Erzincan, Turcia 2012, 274 p

Din viaţa comunităţii turce din România
 

Despre istoria turcilor dobrogeni 
Şi înainte de 1989 şi după acest an au apărut o serie de 

cărţi despre viaţa oamenilor din comunităţile turcă şi a 
tătarilor turci dobrogeni. Fiecare dintre acestea ne-au 
ajutat, în felul lor, să le înţelegem mai bine obiceiurile, felul 
de a fi, istoria şi dorinţele . Una dintre acestea cărţi este 
semnată de Mehmet Ali Ekrem, şi se intitulează Din istoria 
turcilor dobrogeni.

Din cuvântul înainte, semnat de Demény Lajos (în care 
acesta subliniază şi calităţile acestei cărţi, dar şi faptul că 
există unele puncte de vedere divergente faţă de ale altor 
autori), aflăm că este un volum elaborat până la finele anului 
1977, dar din cauza politicii de atunci a trebuit să aştepte până 
în 1994 pentru a fi publicată. 

Pe scurt, structura cărţii este următoarea: Cap. I. Aşezarea 
primelor grupuri de populaţii turceşti în Dobrogea, Cap. II. Modul 
de viaţă, obiceiuri şi tradiţii ale neamurilor turanice stabilite în 
Dobrogea (mod de viaţă, tradiţii, urme ale şamanismului la 
turcii dobrogeni, islamizarea acestora), Cap. III. Turcii 
dobrogeni în timpul Imperiului Otoman (stabilirea turcilor 
oguzi şi altor elemente turanice nord-pontice în Dobrogea, 
mişcări de populaţie în timpul războaielor ruso-turce, sistem, 
de organizare, viaţa socială/ cultural-artistică, regim juridic 
şi economic al românilor dobrogeni în perioada otomană, 
starea populaţiei turce înainte de 1878), Cap. IV. Situaţia 
economică, socială şi etnică a turcilor dobrogeni, între 1878 şi 
primul război mondial (instalarea administraţiei româneşti, 
reglementările economice, funciare ş.a., relaţii româno-turce, 
populaţia Dobrogei după 1878), Capitolul V. Turcii dobrogeni 
în România interbelică, Cap. VI. Învăţământul, organizaţiile 
cultural-artistice (tipuri de şcoli, mişcarea Junilor turci şi 
activitatea culturală din Dobrogea), Cap. VII. Literatura, 
publicistica şi arta, Cap. VIII. Contribuţia minorităţii turce la 
progresul ştiinţei şi culturii în România.

Există, desigur, şi amprenta epocii în care a fost scrisă 
lucrarea, poate în parte estompată de anul apariţiei cărţii. Dar 
modul în care a fost elaborată această sinteză, şi mai ales 
informaţiile prelucrate după metode conforme cu normele 
academice, detaliile, bagajul de date fac din această carte o 
lectură interesantă.

Mehmet Ali Ekrem, Din istoria turcilor dobrogeni, Editura 
Kriterion, Bucureşti, 1994, 256 p.

Despre folclorul turcilor dobrogeni
O carte a cărei lectură putem spune că se 

„completează” cu aceea a lucrării semnate de Mehmet Ali 

Ekrem, Din istoria turcilor dobrogeni, despre care am vorbit 
mai sus, este Din folclorul turcilor dobrogeni, realizată în 
cadrul „Centrului de studii turco-otomane” al Universităţii 
Bucureşti. 

Profesorul Mihai Maxim subliniază în prefaţă, între 
altele, că originalitatea acestei lucrări constă în primul rând 
„în culegerea directă” a textelor redate în carte din toată 
Dobrogea şi că, în mare,. „obiceiurile turcilor dobrogeni se 
regăsesc la turcii din Turcia”.

Este o carte interesantă din care se pot aminti multe, de la 
textele despre ţiganii musulmani din Dobrogea (despre care 
autorul consideră că nu toţi „sunt în realitate ţigani”, ci un 
amestec de ţigani şi turci anatolieni nomazi (iuruci), la 
paralelele între folclorul turcilor dobrogeni cu cel al 
românilor (de la care au preluat, în timp, unele obiceiuri, cum 
ar fi, de pildă la nuntă, „masa mare”, „naş”,naşă” ş.a.), al 
turco-tătarilor din Crimeea ş.a. Şi, desigur, şi piesele 
folclorice  redate, explicaţiile ş.a. 

Structura volumului: Cap. I. Naşterea la turcii din 
Dobrogea, obiceiuri şi tradiţii, Cap. II. Căsătoria la turcii din 
Dobrogea. Obiceiuri şi tradiţii, Cap. III. Tradiţii privind moartea şi 
obiceiurile funerare la turcii din Dobrogea, la care se adaugă liste 
de abrevieri, dicţionar de termeni, anexe, iconografie ş.a.

Am citit cu interes detaliile despre diversele tradiţii/ 
obiceiuri care vin din trecut, despre naştere, despre nuntă, 
despre cum se duce mireasa, cum se poartă mirele, 
comparându-le cu ceea ce ştiu dar şi cu ce am citit în unele 
cărţi ale autorilor turci, şi am văzut la turcii din Turcia. 

„Am considerat necesar să culegem şi să salvăm astfel 
tradiţiile turcilor dobrogeni, înainte ca acestea să dispară”, 
scrie autorul, adăugând: „s-ar putea ca peste zece-
cincisprezece ani să nu mai trăiască aproape nici o persoană 
care să ţină minte şi să povestească obiceiurile turcilor 
dobrogeni, dispărute treptat, odată cu trecerea anilor.”

O carte interesantă şi prin modul în care este analizată de 
autor evoluţia în timp a acestor tradiţii şi obiceiuri. 

Mehmet Naci Önal, Din folclorul turcilor dobrogeni, Editura 
Kriterion, Bucureşti, 1997, 400 p.

Poezie japoneză contemporană – haiku
Katō Ikuya (n. în 1929)
Katō Ikuya, fiul unui alt cunoscut autor de haiku, Katō 

Shinshū, rte 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 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, adăugând diverse elemente personale din ceea ce 
a numit „Edo-style Aestheticism”, în propriul stil. Poemele 
sunt din volumele Edo-sakura/ Flori de cireş la Edo, 1988, Hatsu-
mukashi/ Reminiscenţele anului vechi în cel nou, 1998, Jitsu/ 
Plenitudine, 2006:

*
în drumul spre casă
devorez
seara de toamnă
*
spăl cu soţia
mormântul tatei şi mamei
o pauză în sezonul ploios 
*
vânt divin rece 
coboară de pe muntele înalt;
frunzele de toamnă colorate strălucesc 
*
grădina ta
arată aşa repede
florile de toamnă
*
o, prima zi de primăvară.
la câţiva paşi
umbra toamnei
*
ies
chiar în vecinătate
să găsesc începutul toamnei

prezentare şi traduceri Marius CHELARU
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degustări cultural - literareFix la miezul zilei, copacii au 
înnebunit sigilînd pactul nostru 

1secret cu o petală de măceş

Somelier de serviciu,

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

aflate în colecţia autorului.
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Am primit de la Braşov, şi mă grăbesc să comentez, o 
(dublă) apariţie de excepţie: Astra, nr. 1-2(329-330), 
dimpreună cu Suplimentul său Literatură, arte şi idei, 
ambele beneficiind de o machetare şi de condiţii grafice 
magnifice. Sumarul este incitant, bogat, fiind aproape 
imposibil de făcut o selecţie. Remarc totuşi, cu regretul că 
nu-l pot prezenta în integralitatea sa, cele scrise de Adina 
Nanu (500 pălării), Neagu Djuvara („Scandalul publicării cărţii 
mele despre originea cumană a lui Basarab Întemeietorul”), 
Constantin Bostan (G. T. Kirileanu), Adina Ştefan (Iosif 
Berman, o legendă a artei fotografice româneşti), Duiliu Marcu 
(Jurnal), Daniel Nazare (George Bariţiu şi Societatea Academică 
Română) şi Vasile Petrovici (peisajul citadin în pictura lui Vasile 
Popa). Angela Marinescu (Drept înainte): „mă mişc, fac gesturi 
cu mîinile/ îmi rotesc în orbite ochii,/ mănînc dulceaţă,/ îmi 
pipăi sînii (unul a dispărut)/ abdomenul şi sexul/ scriu 
prostii/ mai am cîteva minute/ pînă să pot întinde mîna/ să 
ating/ comunismul/ marxismul/ şi plusvaloarea” deschide 
Suplimentul, din care am mai reţinut, alături de cronicile 
literare semnate de Al. Cistelecan, Evelina Cîrciu, Dan 
Ţăranu, Mircea Tomuş, Bogdan Coşa, Bianca Osnaga şi 
Iulian Cătălui, textele asumate de Sînziana-Maria Stoie 
(Gheorghe Crăciun. Regîndirea postmodernităţii. Cultură şi 
schizoidism), Felix Nicolau (Femeile marginale ale literaturii 
române. Şi cîţiva bărbaţi), Ştefan Ungurean (Despre filosofie ca 
formă de jurnalism radical), Rodica Ilie (Dicteul automat), 
Alexandru Matei (De la teorie la istorie. Şi de aici, la global), 
Petruţa Măniuţ-Coroiu (O istorie filocalică a muzicii). Poemele 
oferite de Liviu Ioan Stoiciu, Marius Ianuş şi cele bilingve, 
asumate de   Carmen Elisabeth Puchianu (cu varianta în 
limba germană datorată Deliei Cotîrlea), alături de proza lui 
Alexandru Muşina, Ovidiu Moceanu, Carmen Gheorghe (un 
excelent debut!) şi Mihai Kononov (în traducerea lui Mihail 
Vakulovski) întregesc fericit un număr reuşit. Cele două 
apariţii sunt completate de o carte supliment (Braşovul şi 
împrejurimile) – autor Alexandru Petit, ediţie anastatică, 
reeditată după 90 de ani, pe care am admirat-o (din păcate!) 
doar pe copertă. Vizitînd Braşovul cu cîteva săptămîni în 
urmă, am căutat-o la chioşcuri, dar în zadar: se epuizase 
repede! Astra şi Suplimentele sale, sunt demne de a fi 
păstrate în orice bibliotecă ce se respectă! Invidioase felicitări! 

Din Plumb, nr. 5(62), am reţinut, pe lîngă interviul 
realizat de Tănase Dănăilă cu Viorel Dinescu („Starea de 
poezie este o veşnică mărturisire şi o veşnică ascundere”), cele 
propuse de Gheorghe Drăgan („Literatura de partid”), Liviu 
Popescu (Liniştea dinlăuntrul furtunii), Dorin Macovei 
(Veşmintele clerului ortodox), alături de Ion Ilieş (Caragiale în 
viaţa elevului de gimnaziu).

Curtea de la Argeş, nr. 5(18), ne răsfaţă cu un sumar 
bogat şi variat, din care semnalez paginile asumate de 
Gheorghe Păun (Democraţia cărţii), Marian Nencescu (Timp şi 
paradox în basmul tradiţional), Dan D. Farcaş (Cunoaşterea şi 
valorile umane), Dragoş Vaida (Cartea poliţistă, puzzle şi 
matematică), Răzvan Teodorescu (Ev mediu la Dunărea de Jos), 
alături de Vasile Tonoiu (Eseul despre existenţa umană într-o 
nouă viziune), Maria Şenilă-Vasiliu (Pictura nu e poezie). Bine 
construite, interviurile cu Mihai Brediceanu (realizat de 
Cătălin Mamali), respectiv Alexandru Ciorănescu (realizat de 
Marianela Navarro şi tradus de Ştefan Ion Ghilimescu), se 
citesc cu încîntare.

Şi Mozaicul, nr. 5(163), ne propune un sumar interesant, 
din care am spicuit cele propuse de Gregorio Morales (O 
scurtă istorie a esteticii cuantice), text însoţit de un inerviu 
(realizat de Luiza Mitu - „Dificultăţile apărute în receptarea 
esteticii cuantice sunt, din punctul meu de vedere, un indiciu al 
adevărului acesteia”), ambele în traducerea Oanei Adriana 
Duţă, alături de  Ion Buzera (Clivajul), Silviu Gongonea 
(Insula de Gellu Naum, cîţiva germeni interpretativi), Petrişor 
Militaru (Avatarurile decadentismului în literatura română), şi 
Adrian Michiduţă („Filosofia mioritică” – de la elogiu la 
contestare). Poeme sensibile ne propun Gheorghe Mihail şi 
Toma Grigorie.         

Al. Săndulescu remarcă în editorialul (Corespondenţa lui 
Caragiale) numărului 2(35)/ aprilie-iunie 2012 din Ex Ponto: 
„Observator de înaltă clasă, intuind psihologiile în profunda 
lor individualitate, Caragiale, cu darul său de mim 
excepţional face în corespondenţă adevărate portrete ale 
prietenilor. [...] Caragiale este singurul nostru epistolier, cel 
puţin din secolul al XIX-lea, care, fără a o destina publicităţii, 
concepe scrisoarea ca pe o operă de artă”. Din acelaşi număr 
am reţinut paginile de memorialistică ale lui Pavel Chihaia 
(despre Dimitrie Stelaru şi Constant Tonegaru), poeziile 
propuse de Nicolae Dabija, Simona-Grazia Dima, Sorin 
Roşca, Iulian Talianu, Iosif Caraiman şi Mircea Lungu, proza 
asumată de Paul Sîrbu, Ernesto Mihăilescu şi Petru Ionescu, 
alături de interviurile realizate de Ion Faiter cu Claude 
Conyers (Amintiri cu Mircea Eliade), Amelia Stănescu cu 
traducătorul şi poetul Marius Chelaru (Despre haiku), 
respectiv Tania Nicolescu cu pictoriţa Maria Pelmuş („... 
culoarea, în tonalităţile sale mai moderate, este muzica mea”) ale 
cărei reproduceri ilustrează strălucit secţiunea Imagine. Se 
citesc cu interes şi folos şi textele propuse de Daniel Varvara 

(În căutarea logosului originar. De la cuvîntul revelat la necuvînt, 
via Eminescu), Constantin Miu (Logodna contemplaţiei noetice), 
Nastasia Savin (Onirismul estetic – privire de ansamblu), Liviu 
Grăsoiu (Schimbarea uneltelor), Gabriel Rusu (Constanţa. 
Gramatica rememorării), Marian Neagu (Petre Diaconu şi cetatea 
de la Păcuiul lui Soare). 

În Bucovina Literară, nr. 5-6(255-256), Ioan Es. Pop ne 
propune un delicat autograf: „teme-te de noroc. descoperă-te 
cînd eşti gol. acopere-te cînd eşti plin. stinge ţigarea. nu te 
simţi întreg cîtă vreme te afli în trup. cînd dispari, dă erată. 
bea mult. sau nu bea mult. fumează. sau stinge ţigarea. 
obişnuieşte-te cu neadevărul adevărat.” Invitatul revistei este 
Nicolae Tzone, prezent cu un amplu interviu („Poezia este 
forma supremă de libertate...”) realizat de Alexandru-Ovidiu 
Vintilă şi un amplu grupaj de versuri. Ioan Holban (Ficţiunea 
bibliotecii), Adrian Dinu Rachieru (Adrian Alui Gheorghe sau 
„des(pătimirile) poetului”), Ion Roşioru (Discurs poetic şi fervoare 
mistică), Ligia Csiki (Silvestru Morariu Andrievici, un portret 
pentru eternitate), Gheorghe Grigurcu (Patul procustian al 
valorii estetice), alături de George Popa (In principio fuit 
Eminescu), alături de Petru Cimpoeşu (Bunici), Leo Butnaru 
(Din sens opus) şi, de loc în ultimul rînd, poezia semnată de 
Marin Gherman, Marina Popescu şi Amelia Stănescu se 
citesc cu interes.

„Pierdut între semne care nu mai comunică nimic. Sătul 
de sensuri. Incapabil a mai gusta nonsensurile” – se 
confesează Gheorghe Grigurcu (Pierdut între semne) în 
Familia, nr. 6(559). Din acelaşi număr de revistă am remarcat 
cele scrise de Alex Cistelecan (Ieşirea din capitalism, calea 
stoică), Daniel Vighi (Fusion cu tovarăşa călău Katiţa), Viorel 
Chirilă (Existentul între miracol şi dezastru în estetica Anei 
Blandiana), alături de Mircea V. Ciobanu (Moartea autorului), 
Maria Zintz (O expoziţie de pictură a lui Ioachim Nica şi 
Universul simbolic al artei baroce arădene). Poezia, multă şi de 
calitate, animează paginile semnate de Alexandru Sfîrlea, 
Ioan Milea, Claudian Cosoi, Irina Nechit şi Bronislav Oblucar 
(în traducerea lui Adrian Oproiu).

Din revista băcăuană Ateneu, nr. 6(514), am reţinut 
paginile propuse de Adrian Jicu (I. L. Caragiale sub semnul 
fatalităţii. Lume vs. text), Constantin Trandafir (Dicţiunea înaltă 
a poeziei), Dan Petruşcă (Nicolae Manolescu şi „tulburarea 
apelor”), C. D. Zeletin (Poetul N. Crevedia în aducerea aminte), 
alături de Constantin Călin (Provinciale), Vasile Spiridon 
(Dosarul Bacovia, 2 bis), Gheorghe Iorga (Metafizică şi poezie), 
dimpreună cu poemele oferite de Eliza Macadan şi Marcel 
Mureşeanu: „Lumea-i făcută din violenţă şi din durere./ 
Cine a făcut-o, cine a făcut-o?/ Lumea s-a făcut singură şi va 
muri./ Cine-o va ucide, cine-o va ucide?”

În Argeş, nr. 6(360), îl regăsim pe Varujan Vosganian 
(Vocea): „Dumnezeu cel adevărat şi nu cel răstignit cu capul 
în jos, încondeiat şi încornorat, măscărit şi scuipat, ne e 
martor că am încercat tot ce ne-a stat în putinţă. Dorinţa de a 
ne sinucide era singura care ne ţinea în viaţă şi ne ajuta să nu 
pierdem tot ce e omenesc în noi.” Am mai citit cu interes 
paginile asumate de Al Cistelecan (Eroticonul Mihaelei), 
Nicolae Oprea (Portretul spiritual al lui MHS), Liviu Ioan 
Stoiciu (Proiectele împlinite ale poetului Corneliu Antoniu), N. 
Georgescu (Paradisul la români), D. R. Popescu (Poporul 
Turmentat), Mircea Bîrsilă (Rîsul galben din adînc), Mircea 
Handoca (Din nou despre Nouăsprezece trandafiri), alături de 
Theodor Codreanu (Eminescianismul lui Cezar Ivănescu), Radu 
Aldulescu (La o adică nevoia te învaţă), Jean Dumitraşcu 
(Actualitatea lui Vladimir Streinu) şi Mircea Muthu (Ploile 
amare) se citesc cu interes. Poeziile oferite de Florina Isache, 
Aurel Sibiceanu, Anton Jurebie şi Vasili Kamenski (în 
prezentarea şi traducerea lui Leo Butnaru) completează 
sumarul unui număr reuşit, animat şi de alte numeroase 
contribuţii notabile, omise doar din lipsa spaţiului tipografic.  

Actualitatea literară, nr. 21/iunie 2012 ni-l readuce pe 
Ion Zubaşcu cu un sensibil grupaj de versuri (Postume): „îţi 
mulţumesc Doamne că mi-ai îngăduit/ acest festin al 
inteligenţei şi splendorii de a fi om întreg/ înţelegător cu 
toată nemărginirea materiei dinăuntru/ şi dinafară”. Ion 
Lazu (Hanna Bota/ Ultimul canibal), R. V. Giorgioni (Matei 
Vişniec sau Despre ordinul Frunzei de Vişin), Dan Perşa (Cucul, 
Petrache şi Moartea), Magda Ursache (Un fruct narativ „bio” – 
publicat de altfel şi în Contemporanul, nr. 7, metodă care, 
din păcate se practică cu asiduitate şi de alţi grafomani!), 
dimpreună cu versurile inspirate propuse de Nicolae Silade, 
Ioana Mădălina Grosu, Theodor Damian, Alexandru Negru, 
Ana-Maria Lupaşcu, Ilinca Pop şi Raluca Boantă se citesc cu 
încîntare. De semnalat şi interviul, realizat de Gheorghe 
Miron, cu Liviu Antonesei („Revistele de cultură nu 
funcţionează pe principiile rentabilităţii”).

În Dilema veche, nr. 437/ 28 iunie-4 iulie, am citit cu 
interes paginile oferite de Andrei Pleşu (Mică antologie a 
patriotismului amărît), Cătălin Ştefănescu (Presiunea 
momentului), Codrin Liviu Cuţitaru (Despre semnificaţia unor 
execuţii), Dorel Dumitru Chiriţescu (Despre politică şi morală cu 
Tudor Vianu), Radu Cosaşu (Eurofotbalul şi coincidenţele sale), 
Cristian Ghinea (Cîteva idei despre dresajul academic), alături de 
Augustin Ioan (Căteva note asupra tradiţiilor şi a Tradiţiei) şi 
Liliana Nicolae (Localităţi intrate în legendă – Cuca Măcăii şi 
Cucuieţii din Deal). Interesant şi consistent, ca de fiecare dată, 
Dosarul (coordonat de Matei Marin), intitulat Mila şi 
compasiunea şi ilustrat cu texte şi opinii asumate de Anca 
Manolescu (Milă şi discreţie), Adrian Urmanov (O întîlnire cu 
principiul divin din lume), Ovidiu Pecican (Între secularizare şi 
marketing), Victoria Stoiciu (Despre caritate şi incluziune 
socială), Raluca Bîra-Iacob (Filantropia corporate sau despre 
bunul samaritean de firmă), Vlad Odobescu (Cum mi-am 
petrecut foamea), Elena Stancu (Sărăcia ca formă de libertate), 
alături de interviul cu Bebe Mihăescu (Ce nu este în puterea 

cuvintelor să exprime…): „Mila este o virtute care se educă şi 
se recomandă, însă nu se prea potriveşte cu modelul de 
reuşită individuală al timpului pe care îl trăim acum şi aici, 
în acest spaţiu cultural. Mai mult: iubirea şi moartea sînt 
ocultate sistematic, deşi prin ele ne apropiem şi mai mult de 
milă.”     

Dacia literară, nr. 7-8, este aproape în întregime dedicat 
memoriei celui care a fost scriitorul şi ierarhul Valeriu 
(Bartolomeu) Anania. După o introducere „conceptuală”, 
prin textele lui Stelian Dumistrăcel (Crucea: semantică şi 
stilistică), George Popa (Nivele ontoaxiologice şi luciditatea) şi 
Cristina Sava (Sensuri ale sacrului şi expresivitate poetică), 
paginile dedicate mitropolitului-scriitor – după o omilie 
(Singurătatea şi neliniştea mîntuitoare), o prelecţiune (Limba 
noastră, limbă sfîntă) şi un mai vechi articol (Soljeniţîn şi 
condiţia libertăţii) ale împricinatului – sunt asumate de  Ioana 
Diaconescu (Bartolomeu Anania din perspectiva istoriei recente), 
Dumitru Vacariu (Un mac înflorit în lanul nesfîrşit al 
speranţelor), Cezar Ivănescu (Opera sacră), Ioan Pintea 
(Bătrînul şi marea), Ioan Şt. Lazăr (Intersecţii ale istoriei cu 
Ecclesia), Oltiţa Cîntec (La vremea restituirilor), Liviu Grăsoiu 
(Însemnări sumare despre amintiri profunde), Grigore Ilisei 
(Întîmplări şi aduceri aminte), Ioan Petraş (Catifeaua memoriei – 
Părintele Anania). Am mai reţinut poezia semnată de Petruş 
Andrei, Lucia Dărămuş, Paulina Popa, Cornel Paiu, Vasile 
Tărîţeanu, proza propusă de Matei Vişniec, alături de 
interviul realizat de Tudor Petcu cu Basarab Nicolescu 
(„Mihai Şora – un dialog neîntrerupt...”). 

Numărul 7(1558) din Orizont ne aminteşte, sub 
semnătura lui Cornel Ungureanu că Şerban Foarţă a împlinit 
70 de ani, prilej cu care, pe lîngă  „momentul aniversar din 
17 iulie”, celebrat cu dragoste la Timişoara, au apărut 2 
„volume omagiale”: Foarţă-n faţă. Omagiu lumii la XIV luştri 
de Şerban Foarţă (realizat de Călin-Andrei Mihăilescu la 
Editura Brumar) şi Şerban Foarţă – 70 (volum coordonat de 
Simona Popescu la Editura 45). Am mai remarcat şi ancheta 
(Ce am fost şi ce-am ajuns. Ce-ai vrut să fii (în copilărie) şi ce-ai 
ajuns (la maturitate)), realizată de Lucian Alexiu, (la care 
participă Dagmar Maria Anoca, Vasile Bogdan, Marie-Jeanne 
Jutea Bădescu, Dorin Murariu şi Laurenţiu Nistorescu), 
alături de textele asumate de Alexandru Budac (Peştele cel 
mare), Nicoleta Muşat (Lecturi, relecturi), Alexandru Ruja 
(Labirint critic), Angelo Mitchievici (Eminescu şi inocenţa 
relecturii), Radu Ciobanu (Caracter şi cultură), Micaela 
Ghiţescu (Între uitare şi memorie), Virgil Nemoianu (Receptarea 
lui Vladimir Tismăneanu), Vladimir Tismăneanu (Schiţă de 
arheologie a infamiei, intelofobie şi occidentalofobie), Liviu G. Stan 
(Ce este un intelectual european?) şi Smaranda Vultur 
(Peripatetica 2012 sau despre căutări şi izbînzi).

„Fug – iar fug şi iar sosesc mereu/ ce greu îmi vine să tot 
fug într-una/ Fîntînile-s bolnave şi hamurile reci/ vin caii 
iar/ lăsînd duminicile-n urmă/ o luni în faţă vine/ vine-o 
luni/ cînd zilele sunt trepte-alunecoase/ Vin caii iar/ şi eu 
mă culc sub cetini/ şi cobor în var” – scrie Coman Şova în 
Bucureştiul Literar şi Artistic, nr. 7(10), din care am mai 
reţinut textele propuse de Florentin Popescu (Ocheanul întors 
şi Grătar la iarbă verde), Aurel Sasu (Poezia tărîmului de risc), 
Ion Nete (Estimp, cînd năpîrlesc şerpii), Ioan Şt. Lazăr (Valeriu 
Anania sau lupta lui Ioacob cu îngerul), alături de Dumitru 
Matală (Calitatea de narator), Neagu Udroiu (Balade vesele, dar 
triste) şi poezia propusă de Nicolae Dragoş şi Stana Bunea.

O extrem de plăcută reîntîlnire cu Apostrof, ne 
prilejuieşte numărul 7(266), în care Ileana Mălăncioiu se 
confesează lui Xavier Montoliu: „Cu mintea de acum, cred că 
ideal e să pui semn de echivalenţă între existenţa şi poezia ta, 
iar proiectul tău spiritual să evolueze odată cu tine. Chiar şi 
spre sfîrşitul vieţii, cînd, vrînd-nevrînd, începi să înlocuieşti 
exerciţiile de supravieţuire prin poezie cu cele de tăcere, ca să 
nu treci dincolo nepregătit pentru ce va urma.” Irina Petraş 
(Mihaela Ursa şi capriciile ei erudite), Ovidiu Pecican (Mircea 
Petean: Palimpsest aniversar), Elisabeta Pop (Focul care mistuie) 
şi Alexandru Baumgarten (Despre viaţă) se citesc cu interes. 
Ancheta numărului (Elementele), animată de Leo Butnaru, 
Vasile Dan, Irina Petraş, Minerva Chira, Gheorghe Schwartz, 
Maria Pal, Ruxandra Cesereanu, Iulian Boldea, Elisabeta Pop, 
Cristina Onofre, Olimpiu Nuşfelean şi Despina 
Drăgulinescu, alături de Dosarul (Apa) construit de Lukács 
József dau forţă şi vigoare unui număr de revistă reuşit.

Din Nord Literar, nr. 7-8(110-111), am reţinut paginile 
asumate de Gheorghe Glodeanu (Un detractor al jurnalului 
intim – partea a II-a), Cornelia Petrescu (Două perle), Augustin 
Cozmuţa (A vrut el, cu voia Domnului), Daniela Sitar-Tăut 
(„Noi românii suntem toţi nişte rataţi. Asta e originalitatea 
noastră...”), Maria Cogălniceanu (Ion D. Sîrbu – cîteva scrisori 
din arhivele CNSAS), alături de Delia Pop (Despre dragoste şi 
întuneric. Amos Oz), Nicolae Scurtu (Întregiri la biografia lui 
Gabriel Georgescu) şi Daniela Căprar (Scurtă viziune asupra 
romanului De două mii de ani în contextul literaturii 
interbelice). Poezia de calitate (Maria Briede-Macovei, Ion 
Bogdan şi Petru M. Haş, Gerard Bayo – în prezentarea şi 
traducerea lui Horia Bădescu şi Gerardo Vacana – în 
prezentarea şi traducerea Doinei Opriţă) dimpreună cu proza 
propusă de Ioan Groşan şi Petru Istrate completează fericit 
sumarul unui număr ilustrat cu lucrări ale lui Bitay Zoltan, 
cîştigătorul Marelui Premiu pentru Arte Plastice 2012, acordat 
de Primăria Baia Mare şi Filiala UAP din localitate.

„A cita din autori pe care nu i-ai citit şi pe care nu-i stăpîneşti e 
un fel de a-ţi vopsi părul, crezînd că nimeni nu observă.”

Andrei Pleşu

„Mai speri că eşti victima unui coşmar,
Te ciupeşti de braţ şi vrei să te trezeşti

Dar te asurzeşte un urlet barbar”
Mihai Merticaru

Septembrie 2012



Ştiam de mai multă vreme că Emilie Granjon pregăteşte 
o lucrare despre înţelegerea simbolicii alchimice, cu referire 
la celebra carte a lui Michael Maier, Atalanta fugiens. Emilie 
Granjon este o tînără cercetătoare, originară din Lyon, în 
domeniul semioticii vizuale, teoretician al artei şi critic de 
artă, care are o bursă postdoctorală la GEMCA (Group for 
Early Modern Cultural  Analysis) din cadrul Universităţii 
Catolice din Louvain, pentru a aprofunda imaginea 
alchimică în opera lui Otho van Veen; este autoare de studii 
despre iconografia alchimică şi imaginarul esoteric, 
publicate în volume colective sau în reviste precum Archée, 
Spirale sau Vie des arts. În numărul din februarie 2012, al 
„Cronicii”, am publicat un interviu cu Emilie Granjon: 
„Atalanta fugiens – o operă care se adresează văzului, 
auzului şi spiritului”. Recent am primit cartea la care ştiam 
că lucrează: Comprendre la symbolique alchimique, Laval, 
Presses Universitaires de Laval, coll. „Interculturels”, 2012, 
250 p. Imaginarul alchimic nu s-a bucurat de o mare atenţie 
din partea comentatorilor, nici în ceea ce priveşte textul 
propriu-zis nici în privinţa imaginilor; iată sînt aproape 
patru secole de cînd a apărut Atalanta fugiens (1617) de 
Michael Maier, o lucrare singulară, ilustrată de Mathieu 
Merian, o culegere de 50 de embleme conţinînd fiecare o 
epigramă şi un motto, o gravură şi o piesă muzicală, 
reunind pentru prima dată compoziţii fictive, alegorice şi 
poetice, opere emblematice, gravate, compoziţii muzicale, 
într-un tot mai mult intelectual decît senzual. 

În ultimul secol mai mulţi specialişti s-au ocupat de 
emblemele lui Maier, dar prea puţini au explorat universul 
iconologic. Emilie Granjon enumeră trei semioticieni care s-
au lansat în aventura alchimică: Umberto Eco, Claude 
Zilberberg, Donald Maddox, dar afirmă că niciunul nu a 
încercat să descrie traseul semantic al imaginilor alchimice 
a căror simbolică desenează o iconografie a văzutului şi 
nevăzutului. Metoda propusă de cercetătoarea franceză 
identifică semiogeneza gravurilor prin analiza semnelor 
gravate pentru a lăsa să se vadă modalităţile semnificative 
şi interpretative. Autoarea anunţă din primele pagini ale 
cărţii că va prezenta noi căi de reflecţie asupra teoriilor 
receptării şi semnificaţiilor vizualului, în aşa fel încît omul 
secolului al XXI-lea să nu rupă legăturile cu tradiţia 
alchimică. Înainte de a expune propria metodă semiotică, 
Emile Granjon face o succintă şi binevenită incursiune în 
istoria alchimiei, domeniu care şi acum în imaginarul 

colectiv este perceput ca o 
escrocherie, o înşelătorie. 
Nu trebuie omis că 
niciodată cercetători 
venind dinspre orizonturi 
diferite, ştiinţă, religie, 
esoterism, filosofie, nu au 
dat o definiţie comună, 
pentru că alchimia este 
multiplă, dar 
eterogenitatea sa nu dă 
un contur vag definiţiei 
alchimiei pentru că 
„globalitatea etimologiilor 
populare şi savante 

creează o unitate definitorie şi stabileşte cîmpul de 
investigaţie al artei lui Hermes”, susţine Emilie Granjon. 

Deşi este o disciplină practicată, cunoscută din 
antichitate, „alchimia” ca substantiv apare în Europa în 
secolul al XII-lea odată cu cruciadele şi venirea arabilor în 
Spania. Evident, ca şi în cazul substantivului „esoteric”, 
etimologia succede mult apariţiei şi afirmării domeniilor 
amintite. Domeniu enigmatic, neliniştitor prin ceea ce 
ascunde, alchimia a plecat la drum purtînd o grea povară, 
trebuind totdeauna să explice deopotrivă ceea ce se vrea, 
dar şi ceea ce nu este. Alchimia este cunoscută şi ca „artă a 
lui Hermes”, personaj mitic recognoscibil în trei tradiţii: 
greco-romană (Hermes-Mercur), egipteană (Thot) şi egipto-
arabă (Hermes Trismegistos). „Fiul al lui Zeus şi al Maiei, 
Hermes-Mercur este zeul grec cel mai abil, cel mai subtil şi 
cel mai şiret. Mesager al zeilor şi protector al hoţilor, el este 
deopotrivă cunoscut ca inventator al scrisului şi al 
ştiinţelor”, notează Emilie Granjon. Figura alchimică a lui 
Hermes este o figură proteiformă a cărei influenţă 
spirituală este conceptualizată de sinteza a trei personaje 
mitice (Thot, Hermes şi Trismegistos) care produc o figură 
hibridă, o figură tripartită reală şi imaginară. Această 
îmbinare a realului şi imaginarului avea să marcheze şi 
definirea sau interpretarea esoterismului sau a alchimiei. 
Esoterismul este şi astăzi supus unui continuu tir de critici, 
surprinzătoare fiind obstinaţia cu care „criticii” se opresc 
doar asupra unei ambiguităţi care străruie în privinţa 
adjectivului „esoteric”; cîţi au însă curiozitatea să se aplece 
asupra cercetărilor unui Antoine Faivre? Ar descoperi un 
alt înţeles al esoterismului, cel care privilegiază ideea de 
corespondenţă a universaliilor, ideea de Natură vie, rolul 
medierii şi al imaginaţiei, experienţa transmutaţiei, practica 
concordanţei şi a transmiterii iniţiatice. Alături de Antoine 
Faivre trebuie citite şi cărţile lui Pierre Riffard, care faţă de 
studiile lui Faivre vorbesc despre organizarea analogiilor şi 
armonia concordanţelor. Sigur că în domeniile amintite de 
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cei doi cercetători există un cult al secretului, practicile 
iniţiatice cerînd păstrarea secretului, ceea ce a stîrnit şi a 
întreţinut o anume aversiune faţă de ceea ce nu este deschis 
tuturor. Mai este însă un aspect important în istoria 
alchimiei, văzută în continuare ca o încercare de a 
fabrica...aur, anume apariţia către sfîrşitul veacului al XV-
lea a alchimiei mistice sau spirituale, cea ale cărei singure 
scopuri erau epurarea sufletului şi metamorfozele 
progresive ale spiritului. Fără această înţelegere a alchimiei 
apropierea de Atalanta fugiens este o întreprindere în van. 

Odată cu Renaşterea au apărut noi genuri literare, 
printre acestea fiind emblema, procedeu retoric care oferea 
noi modalităţi expresive alchimiştilor, totul sub semnul 
dictonului ut pictura poesis. În acest context trebuie înţeleasă 
scrierea  Atalanta fugiens în care Michael Maier 
aprofundează refelecţia sa alchimică asupra mitului 
Atalantei, cea care amîna căsătoria punînd pretendenţii la o 
probă a fugii în care doar Hippomene a învins! A învins 
printr-un şiretlic: ştiind că Atalanta nu poate fi întrecută la 
fugă, Hippomene a aruncat la picioarele ei trei mere de aur 
oferite de zeiţa Afrodita, culese din grădina Hesperidelor. 
Tînăra s-a aplecat pentru a culege merele, timp în care a 
fost întrecută, Hippomene dobîndind astfel dreptul de a o 
cere în căsătorie. Michael Maier şi, pe urmele sale, Dom 
Antoine-Joseph Pernety au realizat o sublimă extrapolare a 
discursului alchimic asupra povestirii mitologice. Aurul 
este singurul capabil să fixeze mercurul înţelepţilor. Pe 
lîngă aprofundarea exegezei alchimice a mitului Atalantei, 
Maier inovează propunînd cea mai mare lucrare 
iconografică de inspiraţie mitologică. Cuvîntul „simbolic” 
desemnează ştiinţa generală a simbolurilor, dar claritatea 
poate fi doar aparentă, avertizează Emilie Granjon, iar 
ambiguitatea vine din aspectul relaţional implicat de 
etimologia verbului sumballein, care înseamnă a reuni, a 
pune în contact, a întîlni, astfel simbolul stabilind un pod 
între simbolizant şi simbolizat, văzut şi nevăzut. 

Astăzi multe definiţii deschid simbolul către alegorie, 
emblemă, semn, semnal, imagine, simptom, figură şi 
arhetip, iar acest antagonism semantic provine din natura 
legăturii care uneşte cele două părţi ale simbolului: un mod 

convenţional şi un mod 
analogic. Cîmpul alchimic 
este unul contradictoriu el 
lăsîndu-se greu descifrat; 
în 1984, Umberto Eco 
califica cîmpul semantic al 
cuvîntului „simbol” ca 
fiind o „pădure simbolică”, 
preluînd un frumos vers al 
lui Baudelaire („Prin codri 
de simboluri petrece omu-
n viaţă”, Corespunderi). 
Emilie Granjon evocă toate 

încercările notabile de a surprinde natura simbolului şi de 
a-i contura un înţeles: Saussure, Hjelmslev, Peirce, Durand, 
Ricoeur; după acest excurs, autoarea caută să identifice 
modalităţile interpretative care răspund exigenţelor 
simbolicii alchimice examinate în gravurile din Atalanta 
fugiens. De ce este important un astfel de demers? Pentru că 
profanii neavînd cunoştinţe de hermetism urmează un 
traseu interpretativ pe un model convenţional. În paralel, 
profanul poate recunoaşte în cîteva imagini o 
corespondenţă analogică, alchimistul modalizînd simbolica 

sa după diferite niveluri de înţelegere. Sau, cum precizează 
autoarea, dacă anumite niveluri sînt impenetrabile, altele 
pot fi înţelese chiar de neofit, aici găsindu-se întreaga 
ingeniozitate a construcţiei simbolicii a limbajului alchimic, 
alchimistul jucîndu-se cu nivelurile de simbolizare. Care 
este miza cercetării propuse de Emilie Granjon? Ea caută să 
acceadă la sensul imaginilor, cu precădere a celor care par 
foarte codificate, numind „contexte de simbolizare” spaţiile 
narative puse în joc în procesul interpretativ. Dacă Eco 
definea alchimia ca o „semioză hermetică” dominată de 
deriva semantică pe care o numea „deriva hermetică”, 
Emilie Granjon insistă asupra diferenţei de 
glisare/alunecare semantică în percepţia unui iniţiat şi a 
unui profan: „În timp ce la profan, această alunecare 
operează o mişcare centrifugă care nu permite receptorului 
să apropie secretul care acoperă simbolica alchimică, la 
iniţiat, el participă la o mişcare centripetă permiţînd să se 
apropie de obiectul căutării alchimice”.

Cele mai multe cercetări făcute asupra imaginilor din 
scrierea lui Michael Maier semnalează exclusiv bogăţia 
iconică şi simbolică, frumuseţea iconografică, dar Emilie 
Granjon vrea să ducă analiza mai departe, să înţeleagă cum 
funcţionează simbolica alchimică, cum poate fi înţeles 
procesul de simbolizare a imaginii. Pînă la mijlocul 
secolului trecut, în domeniul studiului operelor de artă, 
funcţiona modelul în care opera era considerată ca un fapt 
de cultură. Odată cu apariţia artei non figurative, accentul 
interpretării s-a pus pe culoare, formă, spaţialitate, textură, 
apărînd şi un nou domeniu, cel al semioticii vizuale. Un 
domeniu care se circumscrie semioticii vizuale, fiind doar 
unul din aspecte, este cel al dimensiunii plastice a gravurii, 
„produsul unei relaţii intime între om şi materie, pentru că 
el decide să pătrundă în 
profunzimea ei pentru a-i 
da formă.” Gravura 
modalizează o variaţie 
cromatică oscilînd între 
alb şi negru, dar ea nu 
este mai puţin expresivă 
decît alte imagini, întrucît 
creierul asociază 
contrastele cu experienţe 
trăite la nivel senzorial. 
Cel mai mic element al 
unei gravuri este 
punctul; el se distinge 
prin stabilitate şi imobilitate, şi nu se identifică cu nici un 
mecanism gradual cum ar fi liniile graduale. În gravura I, 
prim-planul abundă în puncte care elaborează volumele şi 
reliefurile necesare sublinierii musculaturii, în vreme ce 
„paralelismul liniilor induce o regularitate ritmică 
expansivă în vreme ce întretăierea operează o dinamică 
centripetă. Dacă primul participă la o deschidere a 
cîmpului şi a suprafeţei, al doilea procedează la o 
reducere”. 

Emilie Granjon elaborează o tipologie a iconicităţii: o 
iconicitate vizual-tipică normativă, o iconicitate vizual-
tipică deviantă şi o iconicitate enciclopedică; prima se 
caracterizează printr-o adecvare perceptivo-cognitivă între 
semn şi obiectul său, iar exemplul ales este gravura XV, 
care înfăţişează un olar preocupat de munca sa („Să-ţi fie 
învăţătură opera olarului, care se compune din uscat şi 
umed”); al doilea tip este ilustrat de gravura XXVII („Cel 
care încearcă să intre fără cheie în Grădina Filosofilor este 
comparat cu un om care vrea să meargă fără picioare”), 
privitorul aflîndu-se în faţa unei disonanţe iconice, autorul 
folosind diferite strategii pentru a sublinia distanţa între 
perceptiv şi cognitiv, pentru a-l îndemna pe privitor să 
rezolve conflictul perceptivo-cognitiv; al treilea tip este cel 
al iconicităţii enciclopedice, modelul ales fiind gravura 
XXXIII care înfăţişează un hermafrodit („Cînd îi lipseşte 
umiditatea, această fiinţă bicefală/ Şi cu dublu sex, ia o 
înfăţişare funebră./ Ascunsă în noaptea întunecată, cere 
foc”). Aici, conflictul perceptivo-cognitiv este mai acut, 
creierul trebuind să opereze o lectură enciclopedică pentru 
a recunoaşte figura reprezentată: un corp, două braţe, două 
picioare, două capete, un falus, un sîn.

La întretăierea unei pluralităţi etimologice a legendelor 
şi povestirilor despre alchimie se află o filosofie, o artă şi o 
ştiinţă care captivează, farmecă şi în egală măsură 
neliniştete. „Sigur, scrie Emilie Granjon, alchimia nu se 
interesează pe nedrept de condiţiile umane, dar ea propune 
moduri operative transmutaţionale ale materiei care 
operează o schimbare atît materială cît şi spirituală”. În 
acest larg orizont trebuie aşezată cartea Atalanta fugiens, 
datorată lui Michael Maier, autor şi Mathieu Merian, 
gravor,  operă de o mare singularitate discursivă care 
respectă cadrele tradiţiei şi dă seamă de efervescenţa 
artistică şi filosofică a Renaşterii. Pentru a-i înţelege 
strategiile interpretative, Emilie Granjon a analizat tipul de 
simbolică folosită, a aprofundat condiţiile de semnificare 
simbolică a gravurilor, a teoretizat modalităţile 
interpretative ale acestei simbolici, oferind celor interesaţi 
un instrument conceptual prin care să vadă dincolo de 
imaginea oferită de gravură.

Bogdan Mihai MANDACHE  
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Simbolica alchimică – 
fugiens

Atalanta 



Am fost întrebat ce mi-a venit să mă ocup de poreclele dictatorilor caraibieni. N-
am ştiut ce să răspund. Am socotit că ar fi o latură interesantă a notaţiilor mele, atît 
pentru a caracteriza spiritul ironiei cubanezilor, cît şi pentru sublinierea ticăloşiilor 
comise de profitorii revoluţiei perpetue. În fond, n-am descoperit eu America. A făcut-
o Cristofor Columb / Cristobal Colon, descoperind şi Cuba cu acea ocazie. Aşadar, 
poreclele au existat probabil din vremea apariţiei vorbirii articulate la specia umană 
(sincer să fiu, nu mai ştiu şi alte specii care să posede acest har, însă oricine poate avea 
şi lacune; pe de altă parte, am constatat de mult că nu toţi oamenii sunt capabili de o 
vorbire articulată, coerentă, comprehensibilă; mai ales politicienii fac parte din această 
categorie a fiinţelor văduvite de harul vorbirii coerente!). Şi-apoi, de ce să ne 
scandalizăm? Ce la noi au venit cubanezii şi ne-au botezat liderii roşii „Bunicuţa”, 
„Bombonel” „The Sailor”?! Staţi liniştiţi, oameni buni! Nu vă scandalizează 
mineriade, crime, corupţie, referendum, plagiate, almanahe, factura la gaze, la apă ori 
la energie electrică şi vă încontraţi pentru nişte supranume, şi-acelea atît de inspirat 
alese?! Şi-apoi, vă închipuiţi că noi şi cubanezii suntem singurele neamuri care-i 
„botează” pe cei pe care-i urăsc, dispreţuiesc, detestă? Cognomenul străbunilor noştri 
latini sau acel surnom francez ce credeţi că înseamnă? Ceva definitoriu pentru un om 
(aspect, fapte, vicii, rudenii, ziceri, hotărîri, îndătinări etc.) este surprins şi înveşnicit în 
poreclă. Sau ce credeţi că reprezentau aproape fabuloasele nume Richard Inimă de 
Leu şi Ioan fără Ţară, sau Radu cel Frumos ori Ioan Vodă cel Cumplit, dacă nu 
elocvente porecle? Uneori aceste titluiri aveau menirea de a distinge un anumit 
personaj (mai ales istoric) dintr-un şir mai lung. Astfel, din seria Henricilor europeni îi 
dibuim mai uşor după porecle pe Henric I Păsărarul, pe Henric al VI-lea cel Crud, pe 
Henric al II-lea Magnificul, pe Henric de Navara ori pe Henric Navigatorul.

Pseudonimul, numele de scenă ţi le alegi singur (George Bacovia, Tudor Arghezi, 
Ion Barbu, Marc Twain, Charles Bronson, Yul Brynner, Anthonny Quinn, Kirk 
Douglas (care avea un nume trăsnet : Issur Danielovici Demsky), Richard Bourton), 
dar cu poreclele te gratulează semenii. Nu de puţine ori acestea au un sens peiorativ, 
depreciativ sau chiar insultător. Dar cine poate astupa gura lumii? Şi de ce ar face-o?! 
Există, a existat oare vreodată, în lumea asta un om care să nu fi purtat o poreclă 
măcar în copilărie?

Cum am lăsat să se înţeleagă deja, cubanezii nu au temeri sau prejudecăţi politice 
şi-şi poreclesc cu voluptate călăii care-i mînă în turmă spre iluzoria victorie a 
revoluţiei perpetue. Dar nici prejudecăţi rasiale nu 
au. Trăiesc laolaltă, într-o armonie pe care doar 
sărăcia o poate naşte, albi, negri, creoli, metişi, iar 
poreclele nu au niciodată în vedere culoarea pielii. 
Toţi cei ce „merită” a fi porecliţi sunt puşi în aceeaşi 
oală şi fiecare capătă ceea ce i se cuvine. Lideri 
bărboşi sau revoluţionari de rînd, tineri sau bătrîni, 
autohtoni sau străini, nimeni nu scapă de „botez”. 
Chiar şi noi, oaspeţi oficiali ai festivalului, adeseori, 
mai ales atunci cînd ne plimbam pe Malecon, 
deveneam ţinta ironiilor mucaliţilor naşi şi-i auzeam 
pe aceştia strigînd în urma noastră „îmbuibaţilor, 
voi sunteţi din cei care mănîncă de trei ori pe zi!”. 
Îmbuibaţi! Nici nu trebuia prea multă fantezie 
lingvistică pentru a ne găsi astfel de „nume”, ţinînd 
cont de burţile noastre impozante! Poreclirea şi 
baseballul sunt sporturi naţionale în Cuba. Şi, la 
ambele îndeletniciri, insularii sunt foarte buni! 
Porecla a devenit pentru ei un mod de a exista, de a 
supravieţui. Dacă alături de muzică şi poezie, ironia 
(ce include şi mania poreclelor despre care am 
vorbit) îi ajută să supravieţuiască spiritual, sportul îi ajută să nu moară de foame, să 
supravieţuiască material. Cubanezii fac sport nu atît pentru a-şi menţine sănătatea, cît 
pentru a primi de la stat bruma de suplimente alimentare de care au parte sportivii de 
performanţă. Şi cîte mari talente ale sportului cubanez (cu succese şi pe plan mondial 
sau olimpic) nu s-ar fi irosit, poate, de n-ar fi fost obligate de situaţia materială precară 
să-şi îndrepte atenţia spre un domeniu care le asigura o fărîmă de pîine în plus faţă de 
raţia cartelei?! Baseballul şi boxul, atletismul, ciclismul, golful, înotul şi plonjările sunt 
sporturi foarte îndrăgite în „aligatorul verde”. Pentru tinerii insulari, intrarea în 
sportul de performanţă e sinonimă cu aflarea pămîntului făgăduinţei, cu deschiderea 
porţilor raiului, cu prinderea lui Dumnezeu de-un picior. Decît să munceşti ca un rob 
în „înfloritoarea” economie castristă pentru echivalentul a zece dolari pe lună, mai 
bine te apuci de un sport de performanţă, mai bine te duci la antrenamente; decît să-ţi 
dai duhul cu masca pe figură şi echipat ca de război pe cîmpurile de instrucţie, sub un 
soare năucitor, ca să înveţi cum să omori americani, mai bine faci sport de 
performanţă; decît să te bată în cap şi să-ţi fiarbă creierii necruţătorul soare al 
tropicelor, în timp ce sapi cu elan revoluţionar tranşee, spre a preveni debarcarea 
imperialiştilor americani, mai bine faci sport de performanţă; decît, mînat din urmă ca 
un sclav, să tai trestie de zahăr pînă la pierderea cunoştinţei, terorizat de ţînţari, 
păianjeni, şerpi şi alte jigodii (unele din ele cu două picioare!), mai bine faci sport de 
performanţă; decît să te topeşti de căldură şi de oboseală în absurde şi epuizante 
aplicaţii militare, ca să înveţi cum să aperi cu arma-n mînă averea clanului Castro, mai 
bine faci sport de performanţă; decît să asculţi îndobitocit ore-n şir discursuri utopice 
şi nebuneşti despre victoria socialismului în insula revoluţiei şi să nu-ţi auzi decît 
maţele ghiorăind de foame, mai bine faci sport de performanţă; decît să mori prin 
Congo, prin Angola sau pe cine ştie ce front de „eliberare” a popoarelor de sub jugul 
colonialismului şi imperialismului, mai bine faci sport de performanţă; decît să intri în 
închisoare sau în lagăre de muncă forţată, decît să fii condamnat pentru vagabondaj, 
parazitism, prostituţie, proxenetism, trafic de droguri şi de carne vie, pentru complot 
împotriva ordinii de stat şi împotriva orînduirii socialiste, mai bine faci sport de 
performanţă; decît să fii acuzat că nu aderi la ideologia marxist-leninistă şi, din 
această cauză, să fii înfometat, torturat, lipsit de libertate sau chiar de viaţă, mai bine 
faci sport de performanţă! Iar dacă începi să dai şi ceva rezultate, atunci ţi-a pus 
Dumnezeu mîna-n cap! Supravegherea e mai puţin strictă, în meniul cartelat intră 
ceva mai multe calorii, se face simţit un spor discret şi la haleala şi la ţoalele de pe 
cartelă (adică poţi căpăta o aşchie de carne o dată la săptămînă şi nişte haine la mîna a 
doua ceva mai spălate). În plus, antrenamentele asidue, cantonamentele, competiţiile 
te mai scutesc de supraveghere, de semnarea condicii la comitetele de apărare a 

revoluţiei, de lecţiile politice, de munca voluntară (evident, obligatorie!), de 
îndoctrinări, de îndatorirea sfîntă de a păzi cu vigilenţă cuceririle socialismului 
revoluţionar, de mitingurile în favoarea bărboşilor sau în sprijinul victoriei revoluţiei 
perpetue. Ca să nu mai spun că de un obscur revoluţionar fidelist înregimentat în 
puhoiul de slugi ale regimului dictatorial nu vorbeşte şi nu-şi aminteşte nimeni, în 
vreme ce de un sportiv de performanţă tot mai vorbeşte sau îşi aminteşte cineva! 
Aşadar, asemenea românilor, cubanezii au găsit forme concrete de a pune în practică 
zicala „fă-te frate cu dracul, pînă treci lacul!” 

Cine nu-şi aminteşte de Alberto Juantorena, de Teófilo Stevenson (care, din 
nefericire, ne-a părăsit chiar în luna iunie a acestui an!) sau de Javier Sotomayor?! E o 
adevărată bucurie pentru mine să le ofer admiratorilor cîteva gînduri despre marii 
sportivi ai Cubei şi ai lumii!

Teófilo Stevenson avea 20 de ani cînd în 1972, la Jocurile Olimpice de la München, 
a cîştigat primul său titlu olimpic la box, categoria grea. Acest adevărat fenomen 
sportiv, simbol şi stindard al „omului nou” pe care încercau să-l creeze Fidel Castro şi 
acoliţii săi, a fost triplu campion olimpic (München, 1972; Montréal, 1976; Moscova 
1980) şi triplu campion mondial (Havana, 1974; Belgrad, 1978) şi Reno, 1986). Cinci 
din cele şase titluri le-a cîştigat la categoria grea, iar ultimul, cel din Nevada, la 
categoria 

„super-grea”. Interesant mi se pare faptul că din cele trei titluri olimpice, două le-a 
cîştigat avînd ca adversari în finală pugilişti... români. Era vremea cînd sportul 
românesc avea un cuvînt de spus în lume, iar suporterii mioritici mai găseau şi ei 
motive de a se mîndri cu cei pe care-i susţineau! În 1972, la München, „barosul” 
Teófilo ar fi trebuit să încrucişeze mănuşile cu Ion Alexe, dar acesta a declarat forfait, 
urcînd în ring, dacă-mi aduc bine aminte, cu o mînă pusă în ghips. Nu trebuie să mai 
amintesc frustrarea milioanelor de români care, pînă tîrziu în noapte, aşteptaseră 
meciul cu sufletul la gură, în speranţa de a urmări o întrecere de zile mari, mai ales că, 
pînă la finală, Stevenson îşi învinsese toţi adversarii prin knockout tehnic. Există 
români care şi-au păstrat chiar şi astăzi credinţa că accidentarea lui Ion Alexe nu a fost 
reală şi că mîna-n ghips a fost o manieră cît de cît acceptabilă de a scăpa teafăr din 
pumnii bombardierului cubanez. Oficial, verdictul medicilor bîiguia ceva despre 
ruptură de ligamente la degetul mare al mîinii drepte. Referitor la acest episod, Ion 
Alexe a declarat cîndva printr-o gazetă sportivă : „mi-am auzit vorbe că mi-a fost 
teamă să boxez cu Stevenson în finala de la München şi că m-am dat accidentat. 
Răutăţi, fiindcă o şansă ca asta o ai o dată-n viaţă şi nu-ţi permiţi să o ratezi. Lupţi 
pînă la capăt!”. Taman ca revoluţionarii! Rezultatul acestei lupte „pînă la capăt” s-a 
văzut peste un an, la „Centura de Aur” de la Bucureşti. Două reprize au mers cum au 
mai mers (Alexe afirmă că a făcut primele două reprize bune), dar în a treia, stafful 

tehnic al pugilistului român a considerat că lupta se 
îndreaptă spre un deznodămînt strivitor pentru 
boxerul câmpinean, iar antrenorul a aruncat 
prosopul în ring. Abandon!   

Peste patru ani, finala categoriei grea la Jocurile 
Olimpice de la Montréal avea să se dispute între 
cubanezul Teófilo Stevenson şi românul Mircea 
Simon. După o întrecere fără istoric, caraibianul îşi 
adjudecă o strivitoare victorie în runda a treia, 
învingîndu-ne compatriotul prin knockout tehnic. 
Despre rezultatele formidabile ale boxului amator 
cubanez, românii încă-şi mai aduc aminte, deoarece 
sportivii din împărăţia lui Castro ne-au fost multă 
vreme parteneri la prestigioasa competiţie 
pugilistică „Centura de aur”, pe care România 
scorniceşteană îşi permitea să o organizeze. Azi, 
fondurile pentru competiţii sportive desfăşurate pe 
plaiul carpato-danubiano-pontic le-au înghiţit 
îmbogăţiţii tranziţiei. 

1976 a fost, fără îndoială, unul din cei mai 
frumoşi ani din viaţa lui Alberto Juantorena, căci i-a 

adus două medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Montréal în probele atletice de 800 
de metri şi de 400 de metri (plat). Poartă şi el porecla stăpînului insulei, fiind 
supranumit El Caballo (Calul), nu numai pentru forţa, eleganţa, rezistenţa şi îndîrjirea 
cu care se avînta în curse, ci şi pentru extraordinarul său fuleu. Alberto Juantorena 
este şi astăzi un fidel al lui Fidel şi al revoluţiei acestuia, cărora le-a închinat victoriile 
sale de pe pistele atletice internaţionale. Preocupat mai ales de triumful revoluţiei 
perpetue, a fost şi el primit în triumf la Havana şi transformat în erou naţional, mai 
ales că era singurul atlet din lume (şi din istoria Jocurilor Olimpice) care cucerise 
medaliile de aur şi la 800 şi la 400 de metri plat. Pentru „bărboşi”, la fel de mult ca 
victoriile în sine a contat faptul că prestigiosul magazin american Track and Fields News 
(adică o publicaţie imperialistă, din ţara duşmană) l-a declarat pe Juantorena în 1976 şi 
1977 atletul anului. Devine membru în consiliul Federaţiei Internaţionale de Atletism, 
iar pentru prestigiul adus unei ţări aflate în mare suferinţă din acest punct de vedere, 
Fidel l-a făcut preşedinte al Federaţiei Cubaneze de Atletism. Astăzi Juantorena este 
ceea ce francezii ar numi „une grosse légume”, iar noi, românii, „un nomenclaturist”.

Uluitorul atlet cubanez Javier Sotomayor, un fel de Serghei Bubka fără prăjină, a 
dominat aproape două decenii proba de săritură în înălţime pînă în anul 2002, cînd s-a 
retras definitiv din viaţa sportivă, în condiţii nu tocmai elucidate, căci, declarat pozitiv 
la nandrolon, în urma unui control anti-doping efectuat cu un an înainte, a fost 
suspendat pe viaţă din toate competiţiile atletice. Doamne, cum trece timpul peste noi, 
iată, s-a scurs deja un deceniu de cînd nu îi mai urmărim salturile de felină! Javier 
deţine şi azi recordul lumii la săritura în înălţime în aer liber (cu 2,45m) şi în sală 
(2,43). Tocmai faptul că nu i s-au retras titlurile şi recordurile în urma acuzaţiei de 
dopaj (a doua, de fapt, în cariera sa sportivă, căci, în anul 1999, în urma unui control 
antidoping, a fost găsit pozitiv la cocaină şi suspendat pe doi ani de Federaţia 
Internaţională de Atletism) m-a determinat să afirm că retragerea sa nu a fost tocmai 
ortodoxă, mai ales că, de-a lungul carierei, Sotomayor suportase peste 300 de 
controale antidoping şi la toate fusese găsit în regulă, adică negativ! În cele două 
decenii de activitate competiţională, atletul cubanez a adus ţării sale succese de 
neînchipuit, între acestea figurînd două medalii de aur la campionatele mondiale de 
atletism în aer liber şi patru medalii de aur în sală. Deţinător a trei titluri consecutive 
la Jocurile Atletice Panamericane, Javier Sotomayor este campion olimpic la 
Barcelona, în 1992 şi vicecampion la Sydney, în 2000. Şi pentru că tot mă aflu în 
preajma paginilor în care am vorbit de porecle, amintesc şi faptul că el era supranumit 
„Soto el Magnifico” şi „prinţul înălţimilor”. (va urma)
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În ultimele săptămâni ale lunii iulie a.c., de intensă 
gâlceavă politică, s-a aruncat, întru învrăjbirea sau 
smintirea naţiunii, până şi numele lui... Adolf Hitler! Pe 
ce se întemeia respectiva similitudine n-am înţeles, 
pentru că nu era de înţeles, dar momentul mi-a amintit 
de cazul unui scriitor norvegian de popularitate la 
începutul secolului al XX-lea, laureat al Premiului 
Nobel în 1920, pe care compatrioţii lui l-au asemănat cu 
Führerul. Cred că povestea complicată a acelei 
asemănări este plină de învăţăminte pentru România de 
astăzi.

În preambul, voi puncta însă că dacă a existat un 
termen de comparaţie pentru Knut Hamsun, căci 
despre el este vorba (1859-1952), comentatorii lui 
politici sau literari ar fi fost mai îndreptăţiţi să-l invoce 
pe Maxim Gorki. Atât norvegianul, cît şi rusul au dus 
în tinereţe o viaţă nomadă şi agitată, au practicat 
diverse meserii, au fost influenţaţi de Nietzsche (pe 
Gorki l-a spălat ulterior critica leninistă de năpasta 
filosofiei germane), au promovat în scrierile lor 
individualismul, practicând o analiză psihologică de o 
sensibilitate (rusul) şi de o fineţe (norvegianul) care le-a 
adus celebritatea.

Opera literară masivă a ambilor scriitori s-a axat pe 
reacţia egocentrică şi, uneori, morbidă a intelectualului 
faţă de civilizaţie (s-a purtat moda asta la începutul 
secolului XX). Însufleţit de spirit anarhic, norvegianul a 
opus civilizaţiei pasiunile, natura, stilul de viaţă 
”primitiv”; însufleţit de Revoluţia din Octombrie, rusul 
a opus civilizaţiei (europene) ”realismul socialist”, 
croindu-i o doctrină buchisită până azi, din şcoala 
primară la Universitate, după tiparul unei rubăşti 
posibil de tras peste orice alte haine, de întreaga 
literatură a Estului (sălbatic).

Pe ce se putea sprijini însă comparaţia dintre Knut 
Hamsun şi Adolf Hitler?

Biografia şi psihopatia Führerului au fost studiate în 
toate amănuntele. Se ştie că n-a băut alcool (în cinstea 
marilor victorii ridica o cupă de... aqua), n-a fumat 
niciodată, n-a mâncat carne, nici peşte, cele şase femei 
de care s-a simţit legat (Renata, Geli, Magda, Unita, 
Eva) se vor sinucide, tot astfel şi Adolf îşi va curma 
viaţa. Se mai ştie că suferea de insomnii atroce, că i se 
umflau picioarele, că avea probleme cu digestia, că era 
muzical, dar n-a dansat niciodată. Tot astfel – n-a 
înotat, n-a vâslit, n-a făcut echitaţie. Deşi iubea natura, 
nu s-a bronzat niciodată la soare, vorbea neîncetat 
despre armament, deşi el însuşi nu putea ţine un ciocan 
în mână, ca să nu mai vorbim despre bătutul cuielor 
sau de schimbatul vreunei bujii. A inventat 
(compensatoriu?) îngrozitorul 
STURTZKAMPFFLIGERN şi a construit o autostradă 
de 12778 km, deşi el însuşi nu a şofat niciodată.

Iubea animalele, nu suferea vânătoarea, a interzis 
vivisecţia, simpla vedere a unei vitrine de măcelărie îi 
producea greaţă. Îşi spăla mâinile permanent, avea 
asupra lui tablete dezinfectante, înghiţea zilnic 28 de 
pilule felurite. Slăbiciunea lui erau prăjiturile cu cremă, 
mai ales eclerul şi, aflat în bunker, pe când la suprafaţă 
Berlinul se mistuia în flăcări, a înghiţit 9 (nouă) unul 
după altul.

Marea lui slăbiciune a fost opera, când avea 30 de 
ani a asistat la 40 de spectacole cu Tristan şi Isolda, iar 
în timpul scenei finale din Moartea zeilor, care făcea 
senzaţie pe atunci la Bayreuth, la vederea ruinelor 
Walhallei a înşfăcat mâna primadonei, depunând pe ea 
un sărut apăsat, ca o muşcătură. Se crede că Wagner i-a 
inspirat şi propriile ”puneri în scenă”: fastuoasele 
parăzi militare, serbările aniversare ale partidului 
fascist de la Nürnberg. Drapele, pancarte, cohorte de 
soldaţi SS în vestoane negre – toate sugerau un special 
cult al morţii (un carusel de sinucideri în numele 
izbânzii finale!).

Îi plăcea să asculte anecdote, dar îşi acoperea râsul 
cu palma, trăsăturile lui ”imanente” rămânând patosul, 
încrâncenarea, încruntarea. S-a vorbit despre un 
”oberkellner carismatic”, dar şi de o ”putere de 
seducţie austriacă”, probabil că reuşea să devină 
simpatic, să convingă prin forţa argumentării, dar n-
avea răbdare să-i asculte pe alţii, foarte rar a mulţumit 
pentru un serviciu făcut, nu şi-a recunoscut niciodată 
greşelile şi crimele.

Bun cunoscător al oamenilor, le prindea ”din zbor” 
invidiile, laşităţile, dorinţa de confort sau de devoţiune, 
necesitatea de actorie, plăcerea situaţiilor tensionate, 
care să ridice peste cotidianul cenuşiu. Ştia să folosească 
aceste slăbiciuni omeneşti cu tact şi cu strategie. Era 

rapid şi nemilos în atac, ameninţător în defensivă. Din 
tinereţe a fost complexat, marginalizat, a rămas un 
Geniu întunecat, un masochist de talie universală, un 
maestru al DISTRUGERII, un DEMON.

În scurtmetrajele rulate la  TV în ultima vremme, se 
mai poate sesiza că în timpul cuvântărilor lui răcnite, 
între Führer şi masele de auditori se ţese un fel de 
tensiune, aproape sexuală. ”Dezgolit”, în lumina 
reflectoarelor, cu mâna dreaptă ridicată, Hitler saluta 
mulţimile însetate de ”conducător”, care la început îl 
ascultă în tăcere concentrată, fascinată, pentru ca la un 
moment dat să izbucnească în ovaţii, manifestându-şi 
stările extatice. Iar în momentul culminant al 
discursului să urle: ”Führer befiehl wir folgen”.

După acest moment de nebunie, Adolf putea fi găsit 
în camera de hotel sau în vreun birou al Partidului cu o 
farfurie de supă de mazăre în faţă, stins, pustiit, amuţit.

Toate aceste le-am aflat din cartea lui Thorkild 
Hansen, Procesul lui Hamsun, apărută la Copenhaga în 
1978, tradusă în poloneză de Halina Thylwe, în 1992. 
De ce i-au intentat norvagienii un proces lui Knut 
Hamsun, în care au avut un rol ”asemănările„ 
sugerate?

O tinereţe plină de privaţiuni, dormind pe bănci în 
parcurile din Oslo, dar totdeauna cu o floare la 
butonieră. A părăsit ţara şi, timp de patru ani, a 
suportat în străinătate condiţii la fel de înjositoare, fără 
veşti de acasă. Un autodidact, plin de talent (Thomas 
Mann a vorbit despre ”natura lui artistică”), un 
revoltat, dar nu un revoluţionar, un proletar combinat 
cu un ”mic burghez”; trecuse de 30 de ani când a izbutit 
să trezească interesul prin discursurile lui înflăcărate şi 
prin romanele Foamea (1890), Mistere (1892), Pan (1894), 
Victoria (1898), Femeile la fântână (1920). Au urmat alte 
romane social-politice, despre care s-a spus că au avut 
un caracter diversionist (adăugându-se la trilogia 
dramatică din tinereţe La porţile împărăţiei, 1895; Jocul 
vieţii, 1896; Amurgul, 1898). Un alt scriitor rus, Leonid 
Andreev l-a imitat, din dorinţa de a-l depăşi, dar 
discuţia este mai complicată şi o vom amâna (poate) 
pentru altă dată. Dar nu despre dosarul literar al lui 
Knut Hamsun vom vorbi în continuare, ci despre 
dosarul lui politic.

Şi ce vrea să spună autorul cărţii Procesul lui 
Hamsun, punând în paralel cele două personalităţi? Că 
dacă schimbăm capitata norvegiană cu cea austriacă, 
editura din Copenhaga cu Academia de Arte din Viena, 
anii Primului Război Mondial cu anii ´80 din America, 
atacul lui Hamsun contra lui Ibsen cu atacul lui Hitler 
contra evreilor vom obţine biografia Führerului?

Nu, autorul cărţii este convins că scriitorul 
norvegian Knut Hamsun a reprezentat o negare 
absolută a criminalului de război adolf Hitler, dar 
susţine că între cele două personaje istorice a existat o 
legătură misterioasă, ca între cele două feţe ale unei 
medalii. Împrejurări şi condiţionări asemănătoare au 
creat doi oameni diametral opuşi: un indiferent politic 
şi un fanatic; un iubitor de viaţă, afemeiat (o actriţă 
norvegiană de renume lansase chiar butada că ”ar fi 
plătit fără ezitare orice sumă!”), practicând pokerul şi 
alte jocurii de noroc, dar retrăgându-se în umbră după 
satisfacerea dorinţelor iar, pe de altă parte, un psihopat 
încărcat de ură, bănuitor, nerăbdător, cu accese 
morbide de panică, împins din străfundurile fiinţei 
tulburi la o luptă pentru cucerirea unei puteri de 
dimensiuni planetare. 

Pentru a-şi susţine punctul de vedere, Thorkild 
Hansen se concentrează pe o singură întâlnire dintre 
cele două personaje istorice. Ea a avut loc aievea, pe 26 
aprilie 1943, la Berghof – Salzburg.

Întâlnirea fusese aranjată de energicul dr. Dietrich şi 
de redactorul Leon Ljungrund (aflat pe atunci în 
Elveţia), care avea 86 de ani; participase ca observator 
la Congresul de la Viena al Partidului nazist, avea o 
biografie impunătoare, ca redactor-şef al unei reviste de 
renume, ca membru al Camerei Superioare din 
Riksdag, ca Preşedinte al Clubului Publiciştilor 
norvegieni. Într-un moment tensionat al existenţei 
naţiunii aflate sub ocupaţie germană, cei doi înţelepţi 
bătrâni au mizat ca să apere cauza patriotică... pe un 
Ooutsider de vârsta lor, dar un scriitor consacrat.

Hamsun solicitase în nume propriu întâlnirea cu 
Führerul, pentru a pleda cauza a doi tineri nevinovaţi, 
arestaţi ca ostatici după uciderea unui ofiţer S.S. şi, de 
aici pornind, pentru a protesta explicit contra regimului 
impus de guvernul de ocupaţie, condus de Terboren. 
Solicitând audienţa, scriitorul octogenar l-a consultat pe 
Ljungland – să-l implore pe Führer sau să-i impună 
prin argumente imbatabile? A fost sfătuit să nu adopte 
o postură ”petiţienară”, ci una ”revendicativă” faţă de 
metodele de guvernare aflate în conflict cu mentalităţile 
şi cu convingerile ţării ocupate.

Urmează redarea palpitantă, sprijinită pe 
documente verosimile, a călătoriei celor doi bătrânei – 

Hamsun şi dr. Dietrich – la Bârlogul Lupului. Au fost 
aşteptaţi pe aeroportul din Aspern au der Donau de 
avionul privat al Führerului (Porche Wolf FW 200 
Condor C-4, V-1). Era chiar avionul de 12 locuri în care 
Hitler evitase moartea, pe 13 mai 1943, când se întorcea 
dintr-o inspecţie făcută la Smolensk. Nu i s-a raportat 
niciodată că ordonanţa generalului inspectat (von 
Treskow) reuşise să ascundă între cadourile oferite 
Comandantului Suprem o bombă cu ceas, al cărui 
mecanism n-a funcţionat; dar despre toate acestea s-a 
aflat abia după terminarea războiului. Astfel că cei doi 
octogenari s-au urcat liniştiţi, Hamsun fiind aşezat 
chiar pe fotoliul lui Hitler, capitonat în formă de floare, 
care avea la picioare o trapă de evacuare suplimentară. 
După trei sferturi de oră, abia apucase micul dr. 
Dietrich să-i arate lui Hamsun reşedinţa Führerului – 
un complex de vile moderne, cu acoperişuri înalte, când 
pilotul a şi ”aşezat” avionul, ca pe un fulg, pe pista de 
aterizare, într-o clipită populată de soldaţi S.S. 
Leibstandarte.

Vestoane negre, croite impecabil, banderole roşii cu 
zvastică, cizme înalte, sclipitoare, motociclete BMW cu 
ataş, carabine automate şi automobilul privat al lui 
Hitler, cu cele două steguleţe metalice laterale, în formă 
de zvastică.

Pe parcursul a 15 km, cei doi invitaţi au putut 
admira ridicarea automată a înaltelor bariere de sârmă 
ghimpată, prevăzute cu gherete de pază iar după 
ultima barieră, dr. Dietrich i-a putut arăta lui Hamsun 
vilele lui Göring, Speer şi Bormann, înconjurate de 
vestitele sere care asigurau non-stop legumele şi 
fructele ”biologice”. La capătul aleii, maşina s-a oprit în 
faţa temutei vile Berghof, construită (spre disperarea lui 
Speer) după planurile personale ale arhitectului veleitar 
Adolf Hitler: cu o fereastră de 10 m lungime pe panoul 
central, cu acoperiş înalt în două ape şi cu lungi aripi 
laterale pentru serviciul armat. Foarte curând întregul 
”sediu Berghof” se va ascunde sub plase metalice cu 
frunziş de camuflaj, iar la mai puţin de 2 ani după 
vizita norvegienilor, adică în primăvara anului 1945, 
toate acele splendide vile, redutabile cazărmi, 
minunatele sere, tablourile din quatrocentro şi 
majoritatea manuscriselor muzicale ale lui Wagner vor 
fi transformate într-un terifiant peisaj lunar de 318 
bombe englezo-americane.

Poate că cei doi musafiri norvegieni, aşteptând să fie 
primiţi în audienţă au comparat în minte princiarul lor 
Norholm cu greoiul germano-sudic Berghof? – , m-am 
întrebat ridicând ochii de pe carte, puţin probabil, în 
definitiv comparabile puteau fi doar rafalele vântului 
de martie; şi nici n-ar fi avut răgazul, pentru că în 
cadrul înaltei uşi de stejar a apărut cunoscuta siluetă: 
un bărbat uşor gârbovit, într-un veston cenuşiu la două 
rânduri, cu Crucea de Fier pe piept şi cu mustăcioara 
periuţă – singura trăsătură comună cu a 
reprezentantului mondial al umorului şi comicului – 
Chaplin. (Ştiaţi că Charlot era mai mare decât Adolf cu 
numai 4 zile?)

Cum a notat ulterior, Knut Hamsun a reţinut mai cu 
seamă culoarea gălbuie, nesănătoasă a feţei Führerului, 
precum şi pungile grele, vineţii de sub ochi, cu privire 
binevoitoare. Dar şi înscrisul de deasupra uşii: ”Meine 
Ehre heisst Treme”.

După o strângere de mână, oaspeţii au intrat chiar 
în încăperea unde se desfăşura zilnic Lagebesprechung 
al Statului Major Central. Hitler se afla la Salzburg de o 
lună de zile, la insistenţa doctorului Karl Brandt, după 
ce ultima cardiogramă indicase o ateroscleroză cu 
avans rapid, dobândită după bătălia de la Stalingrad. 
Încăperea era de patru ori mai mare decât salonul 
princiar de la Norholm şi era chiar aceea în care Hitler 
îl silise pe Schuschnigg să-i predea Austria, unde pe 
vremea „crizei sudeţilor” îl primise pe Neville 
Chamberlain (ulterior, englezul se exprimase: ”The 
most ordinary little dog ever saw”), unde primise 
vizitele regelui Boris şi a regelui Carol al II-lea, a 
prinţului şi a prinţesei de Windsor, a lui Mussolini...

Hitler şi-a poftit musafirii să ia loc la enorma masă 
rotundă, de unde abia se ridicase Consiliul de Război, şi 
tot restul cărţii lui Thorkild Hansen este ocupat de 
”scena conversaţiei”, determinându-ne admiraţia 
pentru îndemânarea manevrării documentelor şi, peste 
toate celelalte, pentru înalta artă dramatică regizorală a 
”punerii în scenă”. Aşadar, personajele: Amfitrionul 
tenebros, cei doi octogenari, Traducătorul mut şi 
Traducătorul salvator. Ultimele personaje numite de 
noi, necesită o scurtă explicaţie. Pe traducătorul lui 
Hitler, Ernst Züchner, Hamsun l-a refuzat, preferându-l 
pe Holmboe. Züchner n-a părăsit însă încăperea, 
aşezându-se lângă cămin, de unde a putut nota cu 
exactitate replicile personajelor, căci discuţia s-a purtat 
cu voci ridicate, din cauza surzeniei incipiente a lui 
Hamsun. (va urma)

gîndul şi lumea

Natalia CANTEMIR

”Comparaison n´est pas 
raison”

Septembrie 2012
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Plinio Chahin 
(Republica Dominicană)

1. Mare caraibe mare
Valuri liniştite ca zorii
Risipitoare domoală şi limpede
Picătură fierbinte mai adîncă
Spasmodică şi nepăsătoare
Neînsemnata rumoare de foc şi suprafaţă
Mare caraibe mare

2. Nimeni nu tulbură dansatoarea
Ochii ei severi şi adînci
Desenează o grădină

În viul nopţii
Zăbavnicul fitil aprinde
Celălalt Chip al morţii

3. Ochi de umbră
Buze de lumină
Aripi de lună
Tu sîngele meu

4. Numai umbre statuia
Soarele ochii
Ca epave
Ori ca puricariţa albastră
Transparent nepăsător rotund
Hainele mici
După mîini alte mîini
Nu se mai întorc
Şi sunt eu însumi

5. O orgie invadează pieptul
Iubitei mele
În grădină înmugureşte un cireş
Şi aprinde tandreţea 
Mîngîierile şerpuirile trupului ei
Frunzişul extazelor
Sunt cauzele sexului
În grădină

6. Fiinţa înlăuntru-i
Îşi descarcă sufletul
Răspîndindu-se din adîncu-i
Spre un alt gol surd al fricii

7. S-a înşelat iubirea
Altădată
În privirea apelor
În porumbei şi în cuţit
În ceremonii şi fericite lesbiene
Care oficiază orgii
În chiparoasa pîngărită
Şi în tine s-a înşelat iubirea
Altădată altădată

9. Răsună vocea
Eşti ca un Dumnezeu
Tăcerea sa umileşte ochiul

Şi învolbură
Sonora floare din mausoleu

10. Călătorim singuri
Şi goi pe dinăuntru
Cu sînge picurînd
Într-un alt gol
Ventriloc al strigătului

11. Preafericiţi acei ochi
Crispaţi de formele lor după lentile
Se pierd urmele propriilor ochi

12. Imposibilul 
Zborului tău
Deja nu există

13. Un deget
În lumină
Înspăimîntă ceea ce ascunde

Corpul tău înflăcărează
Excesele

14. Oh strălucire
Semănînd cu intuiţia

Piticii hoinăresc
Prin cîntec

15. Mulţi doresc să trăiască
Pentru a-şi adora trupul
Alţii speră să se întoarcă
Pentru a se trezi faţă în faţă cu
Necuprinsul chinovar al ochiului

17. Totul este exces şi nu poate
Tăcerea să reziste

Să fie forma absenţei
Nemăsurate a ceea ce este pentru a fi

Nevăzută duşmănos

Hohotul de rîs al nopţii reţine
Lugubra cărăuşie

19. Ochiul străbate visul
Şi aţinteşte veşnicia

20. Cea mai furioasă îşi cloceşte
O necuprinsă lene

Nelegiuita va mătura
Covorul care o desprinde
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Ca să-l cunosc pe Plinio Chahín, a trebuit să 
primesc o invitaţie din care, vă asigur, scriitorii 
şi forurile cultural-ştiinţifice (cărora, la noi, le 
pasă de poezie cît îmi pasă mie de canalele de 
pe Planeta Roşie) din România ar avea ce 
învăţa : „La Facultad de Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la 
Comisión de Lingüística de la Academia de Ciencias 
de la República Dominicana, tienen el honor de 
invitarle a la puesta en circulación de los libros 
Cabaret Místico (poesía) y Pasión en el oficio de 
escribir (ensayos) de la autoría de Plinio Chahín, 
presentado por los intelectuales José Mármol y 
Odalis G. Pérez.”

Evident, în pagina PoeMondia nu ne 
ocupăm de eseuri, dar poezia din volumul 
amintit este o bucurie a sufletului. Autorul ei, 
poetul şi eseistul Plinio Chahin s-a născut în 
Santo Domingo (Republica Dominicană), în 
anul 1959. Are o susţinută activitate ştiinţifică, 
fiind profesor universitar în Santo Domingo, 
dar poezia este adevărata sa pasiune şi ea l-a 
impus în atenţia criticii şi a publicului ca pe 
unul din cei mai reprezentativi creatori din 
spaţiul liric hispanic. Nu e de mirare că 
figurează în cele mai prestigioase antologii de 
poezie contemporană de expresie spaniolă. 
Despre volumul său de poeme Hechizos de la 
hybris, Premiul de Poezie, 1998, criticul literar 
José Mármol afirmă că „este un dans de mînă 
cu Rilke, Nerval, Artaud şi Gatón Arce”, iar 
Cayo Claudio Espinal defineşte cartea ca pe 
„una din referinţele indispensabile ale poeziei 
dominicane din ultimele decenii”. Din opera sa 
poetică mai amintesc volumele Solemnidades 
de la Muerte (Editora Alfa y Omega, 1991) şi 
Consumación de la Carne (Colección Orfeo, 
Biblioteca Nacional, 1986).

Membru proeminent „de la Generación de 
los Ochenta” (adică „optzecist” de-al meu), 
gînditor şi mistagog, Plino Chahín cultivă o 
poezie stranie şi încifrată, desprinsă din 
incantaţie şi delir, al cărei limbaj cade ca o 
ghilotină peste obişnuinţele noastre de lectură.

Doar lipsa de spaţiu m-a obligat să nu public 
în întregime extraordinarul ciclu liric Ojos de 
penitente din volumul antologic (la propriu şi 
la figurat) Cabaret místico, apărut în colecţia 
Poesía (literatura y sociedad) a publicaţiilor 
Universităţii Autonome din Santo Domingo.


