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„Naţiune, fii deşteaptă!” (2)

Pînă la alegeri, am urmărit o vreme la televizor o 
emisiune pe care chiar şi maestrul Caragiale ar fi 
privit-o cu atenţie : „Dosar de candidat”. Pur şi 
simplu m-am îngrozit ce încrengături mafiote 
demne de filmul italian Caracatiţa există între 
reprezentanţii puterilor din România. Cîtă mîrşăvie, 
cîte hoţii, cîtă sfidare la adresa legilor şi a românilor 
de rînd, din partea celor ce aspiră să ne fie lideri încă 
patru ani! Cîteva din reflecţiile ce urmează s-au 
născut, aş zice, şi în urma vizionării 
cutremurătoarelor documentare.

Alianţele sunt, după opinia mea, cea mai 
perversă şi mai ticăloasă (dar şi cea mai subtilă) 
formă de ducere în eroare a electoratului. De 
exemplu, un alegător care a traversat toată dictatura 
comunistă şi, sătul de binefacerile roşii, a vrut să-şi 
exprime convingerile sale de dreapta, s-a prezentat 
la urne pentru a pune ştampila pe sigla ce indică 
Partidul Naţional Liberal. Ei bine, ştampila aplicată 
cu bună credinţă a acordat votul său şi pesedeului, 
urmaşul de drept şi de fapt al pecereului de tristă 
amintire. Ba mai mult : i-a asigurat un vot şi lui felix 
motanul, remorcat discret mai pe la coada alianţei. 
Un alt exemplu : dacă un tînăr entuziasmat de 
viitorul pe care-l prezice MRU i-a votat pe cei care 
ne ard inima repornită cu promisiuni din basmele 
europene, entuziastul tînăr a girat şi alţi urmaşi 
vrednici ai partidului roşu : pedeliştii. Aşadar, 
alianţele electorale sunt menite să asigure accederea 
la ciolan, iar cele politice trebuie să ţină în viaţă 
găina care face ouă de aur, să asigure continuitatea 
sursei averilor nemuncite. Deci, ca să-l parafrazăm 
pe minunatul poet Ioanid Romanescu, „trăiască 
alianţa şi marii profitori”! 

Alianţa România Dreaptă nu a găsit şi calea 
dreaptă pe care o tot căuta spre ştampila votanţilor, 
obţinînd un scor de-a dreptul anemic, rizibil pentru 
un holding electoral. Cum să mai repornească inima 
României, cînd cei ce ne ARD (chiar aşa : nu se afla 
printre aceştia şi boccelmic, ticălosul care a ars 
buzunarele românilor bugetari?!) au intrat în colaps, 
cînd ei înşişi au nevoie de o aprigă reanimare? În 
fond, de ce s-au prezentat românii la urne, doar ca 
să vadă cu ce partid se va alia UDMR-ul la 
guvernare? Nu! Românii care s-au lăsat seduşi / 
înşelaţi de promisiunile din campania de minciuni s-
au prezentat la urne cu speranţa că vor căpăta ceva : 
un trai mai bun, o locuinţă omenească, o sticlă cu 
ulei, o pungă de mălai, un kilogram de zahăr, un 
pahar cu apă fără nitriţi, un ţoi de rachiu, o cutie cu 
chibrituri...

 „Ce-i mîna pe ei în luptă”, ce-au voit acei 
români? Păi, voiau şi ei sărmanii ca „România să fie 
bine şi tot românul să prospere”, vorba celui căruia-i 
încheiem anul de graţie şi de sărbătoare. Şi cu ce s-
au ales? Ei, aici e aici! S-au ales cu 117 trîntori în 
plus. Se pare că la noi toamna se numără bobocii, iar 
iarna se numără trîntorii (insomniacii ar putea 
număra oi sau măgari, că au intrat în parlament cu 
duiumul, cu turma; sunt atît de mulţi, că pe bieţii 
nedormiţi i-ar apuca sforăitul înainte de a le epuiza 
numărul). Dar ce spun eu? Trîntorii tot au un rol, 
sunt şi ei buni la ceva, contribuie la înmulţirea 
albinelor făcătoare de miere. Deci nu cu trîntori s-au 
ales românii prin intermediul votanţilor, ci cu 

paraziţi care trebuie întreţinuţi din puşculiţa 
comună. Şi, cum era de aşteptat, s-au mai ales cu 
biruri sporite, că paraziţii trebuie îmbuibaţi, 
plimbaţi prin lume, distraţi, gîdilaţi la vanităţi şi la 
pungă etc.

Cei mai mulţi din adulţii responsabili ai acestei 
ţări (cel puţin 60% din populaţie) au înţeles 
îndemnul pe care l-am adresat în „fondul” de luna 
trecută, preluîndu-l de la I.L. Caragiale („Naţiune, fii 
deşteaptă!”) şi nu s-au prezentat la bîlciul numit 
„marea ştampilare”. Ce folos, dacă treizeci de 
români dintr-o sută nu l-au citit pe maestrul 
Caragiale şi nu au puncte comune cu 
deşteptăciunea! Puţini din concetăţenii mei au luat 
contact cu buletinele de vot, dar ei au decis scorul 
meciului tuturor românilor cu propria supravieţuire. 
Ştampilatorii au votat şi la stînga şi la dreapta şi 
astfel ne-am pricopsit cu o struţo-cămilă (desprinsă 
parcă din Istoria ieroglifică a nefericitului domn 
Dimitrie Cantemir) ce ne va hotărî soarta vreme de 
patru ani. Dar o va hotărî aşa cum şi-a propus ea, nu 
cum ne-am dori noi.

Dacă şi pensionarii (cei mai constanţi şi 
tovărăşeşte disciplinaţi votanţi din perioada 
postdecembristă) ar fi înţeles că votul e un drept, nu 
o obligaţie (un drept poate fi exercitat sau poţi opta 
să nu uzezi de el), şi nu s-ar fi dus la cabina cu 
ştampile, ci ar fi rămas acasă pentru a petrece o 
duminică liniştită în familie, dacă măcar 90% din 
buletine ar fi fost albe sau anulate din cauza unei 
prea mari densităţi de ştampile pe cm², atunci poate 
şi candidaţii (prezumtivi viitori parlamentari) ar fi 
înţeles că românul de rînd care trăieşte din 
expediente, din deşarte nădejdi, din mila lumii, din 
nostalgii postcomuniste (adică populaţia în 
ansamblul ei) s-a săturat să fie minţit înşelat, furat, 
umilit. Şi, dacă ar fi înţeles acest adevăr, candidaţii 
ar fi pornit, probabil, la drum cu gînd să facă ceva 
pentru votanţii ăia disciplinaţi şi proşti care au ieşit 
prin viforniţă ca să le dea lor pîinea şi cuţitul în 
mînă. Ar fi gîndit, poate, asemenea lui Caţavencu, 
„la ţărişoara” asta bătută de Dumnezeu şi nu i-ar 
mai dosit bogăţiile în propriile buzunare. În fond, 
orice ales poate împrumuta astăzi cuvintele 
avocatului stăpîn pe Răcnetul Carpaţilor : „În aceste 
momente solemne... mă gîndesc... la ţărişoara mea la 
România ...la fericirea ei!... la progresul ei!... la 
viitorul ei!”. Dar cîţi dintre parlamentari vor 
transforma aceste făţarnice vorbe într-un program 
de viaţă politică şi socială? După cum a arătat 
realitatea ultimilor 23 de ani, mai niciunul!

S-au dus românii la vot şi au scos de urechi din 
jobenul urnelor tot felul de hiene vopsite în iepuraşi 
albi ca neaua. Aşa se face că avem un parlament de 
delincvenţi, de puşcăriabili, care nu-şi doresc decît 
să fure şi ce a mai rămas nedosit după 23 de ani de 
hoţii. Iar pentru că vin sărbătorile şi pentru că nici 
ziua Unirii nu e departe, politicienii, parlamentarii, 
cei care vor suge vlaga României în următorii patru 
ani s-au strîns în braţe, au dat mînă cu mînă şi, în 
cele din urmă, vorba lui Nenea Iancu „pupat toţi 
Piaţa Endependenţi”.

Iar eu, la despărţirea de acest an greu, ticălos, 
afurisit, care mi-a adus doar tristeţi şi sfîşieri, nu pot 
decît să repet îndemnul lui I. L. Caragiale : 
„Naţiune, fii deşteaptă!”. Aşa am spus şi luna 
trecută, dar naţiunea nu a vrut să audă îndemnul 
meu. Pe anul viitor! Şi să sperăm că 2013 va fi mai 
bun decît cel care se încheie!

poem de decembrie

Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci ghiaţa se 'ntinde
Asemeni oglinzilor.

Şi tremură brazii
Mişcând ramurelele,
Căci noaptea de azi-i
Când scântee stelele.

Se bucur copiii,
Copiii şi fetele,
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele...

De dragul Mariei
Şi al Mântuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului.

evistă de cultură
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fragmentarium istoric

La fiecare început de decembrie, de mai bine de 
nouă decenii, sărbătorim desăvârşirea Unirii românilor 
într-un singur stat. Crucialul eveniment din istoria 
naţională a fost mereu asociat cu încununarea unui 
proces început încă din vremurile moderne, după 
realizarea statului naţional modern al românilor, 
atunci când în virtutea unui drept deopotrivă natural 
şi istoric fiecare naţiune părea îndreptăţită să se 
regăsească între fruntariile unuia şi aceluiaşi stat. Anul 
1918 a dus naţiunea română din negurile disperării 
spre un triumf de dimensiuni greu de anticipat în 
epocă. Evident, proiectul naţional a implicat milioane 
de români, dar şi Casa Regală, cea care simboliza 
atunci suveranitatea naţională alături de celelalte 
instituţii fundamentale ale statului nostru. Ne 
propunem să evocăm în rândurile de faţă luminoasa 
figură a Reginei Maria, cea care şi-a unit destinul cu 
Ferdinand Întregitorul, dar şi cu naţiunea română, atât 
în clipele ei de restrişte, cât şi în momentele înălţătoare 
ale împlinirii idealului naţional. 

Prinţesa Maria s-a născut la 29 octombrie 1875 la 
Eastwell Park, lângă Ashford, în comitatul Kent din 
Marea Britanie. Ea a fost fiica lui Alfred, duce de 
Edinburgh şi a Mariei Alexandrovna, născută Mare 
Ducesă a Rusiei. Nepoată a Reginei Victoria şi a ţarului 
Alexandru al-II-lea al Rusiei, Maria a devenit prinţesă 
a României prin căsătoria ei cu Ferdinand de 
Hohenzollern-Sigmaringen, prinţul moştenitor al 
României, la 10 ianuarie 1893. Ea va deveni regină a 
României, ţara sa de adopţiune, la 11 octombrie 1914, 
când Ferdinand a dobândit tronul ca succesor al 
regelui Carol I.

Regina Maria a fost renumită pentru acţiunile sale 
caritabile dar şi pentru munca ei de infirmieră depusă 
pe front în timpul războiului balcanic (1913) ca şi în 
timpul  războiului de întregire a neamului (1916-1918). 
Ea a luat parte activă la eforturile politice şi 
diplomatice care au dus la realizarea Marii Uniri în 
anul 1918.

Încă din copilărie, prinţesa Maria de Edinburgh, a 
dat dovadă de o imaginaţie bogată şi de talent literar şi 
de povestitor. Adesea, aşa cum îşi amintea, obişnuia să 
spună cu mare plăcere poveşti surorilor sale. A fost 
crescută şi educată în mediul epocii victoriene fiind 
familiarizată cu  opera lui Shakespeare şi cu creaţia 
literară a marilor scriitori Goethe şi Schiller, Keats şi 
Yeats. 

A fost preocupată şi de filosofie arătând un interes 
special pentru scrierile lui Nietzsche şi Rabindranath 
Tagore, influenţa lor regăsindu-se mai târziu în 
propriile sale creaţii ( Adevărata regină Maria sau, 
Povestea unui suflet). A corespondat cu poetul libanez 
Khalil Gibran interesată fiind de tema filosofică a 
tragismului existenţial.

Înzestrată cu sensibilitate şi talent Regina Maria a 
publicat peste 30 de volume în timpul vieţii. 
Preocupările ei acopereau o largă gamă, de la cărţile 
pentru copii la proza scurtă, romane, memorialistică şi 
poezie. Multe dintre nuvele au fost adaptate pentru 
teatru, balet sau chiar film. Opera sa s-a bucurat de 
numeroase traduceri şi a fost apreciată în epocă.

Însemnările zilnice din cele 100 de caiete, 
corespondenţa cu prietenii, familia sau oficialii 
timpului, din toate acestea emană o personalitate 
puternică, un scriitor cu har şi incontestabil talent. 

Publicarea autobiografiei ei Povestea vieţii mele a 
coincis cu atingerea maturităţii sale artistice.

Regina Maria s-a înfăţişat lumii ca una dintre cele 
mai splendide femei din Europa. Inteligentă şi plină de 
vitalitate, ea întruchipa în epocă idealul romantic al 
oricărui bărbat, prezenţa sa fiind nobilă în atitudini şi 
foarte plăcută. Mare iubitoare a echitaţiei, 
binecuvântată de natură cu gust şi cu frumuseţe, 
Regina Maria, comandant al Regimentului de 
Cavalerie Roşiori a fost repede adoptată de armată, 
care, în foarte scurt timp, a ajuns să o divinizeze. 
Respectul şi supunerea pe care ofiţerii o arătau de 
timpuriu acestei femei va conta enorm mai 
târziu:”Poate că nu s-ar cădea să spun tocmai eu 
aceasta –nota ea în Povestea vieţii mele -, dar simt că-mi 
fac datoria faţă de neclintita lealitate ce mi-au arătat-o 
totdeauna. Ei (militarii, n.ns.) alcătuiau o închegare de 
puteri pe care mă puteam bizui, erau credincioşi, plini 
de închinare, şi de devotament…. Eram fericiţi când 
eram laolaltă, la ei găseam o închinare şi o slăvire 
spontană pe care n-o aflam aiurea.”

Regina Maria fost un colaborator constant al 

Regelui Ferdinand în tot ceea ce privea deciziile de 
politică externă. La fel ca şi predecesoarea sa, Regina 
Elisabeta, a fost atentă şi a luat parte la îngrijirea 
răniţilor în timpul conflictelor în care a fost angrenată 
ţară în acele vremuri. Prezenţa ei a contribuit la 
ridicarea moralului şi la creşterea încrederii în valorile 
monarhiei. Principesa Maria a lucrat în serviciul 
sanitar îngrijind bolnavii din lagărele de holeră, 
riscându-şi viaţa fără nici o rezervă, pentru ca, mai 
apoi, regină fiind, să îngrijească, cu riscuri personale la 
fel de mari, bolnavii de tifos exantematic din Moldova, 
în timpul primului război mondial. În octombrie 1917 
pe frontul din Moldova Regina s-a încadrat purtând 
uniformă de ofiţer, în sectorul de front Cireşoaia în 
faţa cotei 443, pe linia întâi, pe prima tranşee la 200 
metri de inamic. A fost vocea cea mai hotărâtă pentru 
rezistenţa şi ofensiva pe frontul din Moldova şi dacă 
studiem cu atenţie memoriile ei, a fost una din 
personalităţile de frunte care au decis, în cele din 
urmă, intrarea României în război de partea Antantei. 

Între 13 mai şi 1 iunie 1919, Regina, împreună cu 
Regele, s-au hotărât să facă o vizită în Transilvania 
pentru a vizita poporul român de curând eliberat. 
Acesta era momentul suprem, era pecetea pusă pe 
victoria ţării, realizarea finală a marelui vis pentru care 
aşa de mulţi au luptat, pentru care aşa de mulţi au 
murit. Regele şi Regina Maria au vizitat oraş după 
oraş, sat după sat, într-o atmosferă de nemărginit 
entuziasm, au fost aclamaţi ca eliberatori pe oriunde 
au trecut. Unirea tuturor românilor sub un singur 
sceptru a devenit realitate sub domnia Regelui 
Ferdinand şi a Reginei Maria.

Invitată de Regele Ferdinand să pledeze cauza 
românilor la Conferinţa de pace de la Paris (1919-
1920), sigur neoficial, ea s-a comportat cu mare curaj şi 
demnitate, primind o aleasă consideraţie şi 
recunoştinţă nu numai din partea Regelui, ci şi din 
partea lui Ion I. C. Brătianu – primul ministru al ţării – 
care, firesc, se afla deja la Conferinţă în mod oficial. 
Când a fost întrebată pentru ce a venit la Paris Regina 
Maria a răspuns: „Pentru a da României o faţă - are 
nevoie de o faţă, şi de aceea am venit s-o dau pe a mea. 
Şi asta am reuşit s-o fac. La acea oră eu sunt România 
şi o spun atât de mândră pentru că simt că am un 
cuvânt de spus. Sunt câţiva care au lucrat împreună cu 
mine pentru a confirma această declaraţie, dar dacă s-
ar putea ridica cei din morminte, atunci nu ar  mai 
exista persoane care m-ar contrazice.” În timpul şederii 
la Paris a avut întrevederi cu francezi, englezi, 
americani, italieni, ruşi, sârbi, greci şi japonezi, cu mai 
toate personajele importante ale momentului, cu cele 
care hotărau organizarea păcii şi implicit noua ordine a 
lumii.

Înainte de a părăsi Parisul şi a merge la Londra 
Regina a vizitat locul unde erau mormintele celor 
căzuţi în bătăliile din Franţa acoperindu-le cu toate 
florile care i-au fost oferite în dar. La întoarcere i-a fost 
conferit din partea preşedintelui Franţei "Marele 
Cordon al Legiunii de Onoare".

După vizita de la Paris, Regina împreună cu fiicele 
ei, a plecat în Anglia unde era aşteptată de rudele sale 
care au înţeles că Regina Maria este acum în vizită şi în 
calitate de ambasador care trebuie să pledeze pentru 
România, ţara sa. Pe timpul şederii la Londra Regina s-
a întâlnit cu mulţi prieteni, dar şi cu influente 
personalităţi care puteau ajuta România. Efortul depus 
în acest sens în Marea Britanie a început să dea roade 
şi să producă o schimbare de atitudine în rândul 
opiniei publice creând o atmosferă cât se poate 
favorabilă pentru România. A fost onorată fiindu-i 
acordat ordinul "Sfântul Ioan de la Ierusalim" şi titlul 
de "Doamnă a Justiţiei", precum şi o medalie specială 
de onoare ca semn de recunoaştere a muncii sale din 
timpul războiului. Munca depusă în Anglia a fost 
de o imensă valoare pentru cauza românească, opinia 
publică britanică devenind mult mai solidară cu 
aceasta.

Revenită în ţară, după un nou interludiu 
diplomatic parizian, Regina a adus cu ea câteva 
vagoane pline cu daruri preţioase pentru săraci şi 
bolnavi.

Regina Maria şi-a îndeplinit rolul de regină 
spectaculos şi în întregime. Încă de la încoronarea din 
15 octombrie 1922 de la Alba Iulia s-a văzut preţuirea 
de care cuplul regal s-a bucurat din partea naţiunii. 
Ceremonia de atunci a marcat prin fastul ei imaginea 
despre monarhie a românilor,  aceasta fiind deplin 
asociată cu actul Marii Uniri, petrecut la 1 Decembrie 
1918. Regelui Ferdinand i s-a adăugat de atunci 
numele de “Întregitorul”. Fotografiile suveranilor din 
timpul ceremoniei arată veşmintele regale bogate, 
coroanele frumos bătute cu pietre preţioase, mulţimea 
cailor, a gărzilor care îi însoţeau, politicienii, cei de 
neam nobil şi mulţimea adunată în jurul lor, efigii ale 

epocii, ale începutului de secol, ale unei Românii 
întregite. 

Talentul diplomatic al Reginei Maria s-a făcut 
simţit şi prin influenţarea politicii externe a României 
în sensul întăririi legăturilor sale cu statele occidentale. 
După încoronarea de la Alba Iulia, Regele Ferdinand şi 
Regina Maria, au vizitat câteva ţări occidentale pentru 
a povesti despre istoria poporului român. În 
primăvara lui 1924, regele Ferdinand şi regina Maria 
au întreprins un turneu diplomatic în Franţa, în Elveţia 
la sediul Ligii Naţiunilor, în Belgia şi Marea Britanie. 
Ei au fost primii monarhi care au vizitat sediul de la 
Geneva al nou înfiinţatei instituţii, Liga Naţiunilor. 
Vizita Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria din 1924 
în Marea Britanie a fost o recunoaştere simbolică a 
României din acele timpuri şi o reflectare a prestigiului 
ţării câştigat în timpul primului război mondial. 
Legăturile de familie au contribuit şi ele, într-o 
anumită măsură, la consolidarea acelei alianţe.

Călătoria Reginei Maria în Statele Unite ale 
Americii din 1926 a fost considerată un succes în ceea 
ce priveşte politica externă a tânărului stat român. 

Pozele de epocă o arată pe Regina Maria în 
perioada de linişte de după război patronând 

Ipostaze ale feminităţii: 
Maria, Regina tuturor românilor
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Decembrie         2012

Cătălin TURLIUC

Cătălin TURLIUC

Emilian MARCU                     Mioara BAHNA
Adi CRISTI                             Horia Z
Ionel BOSTAN                         
Tudor PETCU                         Ştefania HĂNESCU
G. MOSARI

 ILIERU
Emanuela ILIE

Alexandra CONUT

Mihai BATOG BUJENIŢĂ

Alexandru Dan CIOCHINĂ

Bogdan Mihai MANDACHE

Valeriu STANCU                      Natalia CANTEMIR

Valeriu STANCU

PoeMondia pagina 32

gîndul şi lumea paginile 30-31

breviar filosofic francez pagina 29

Academia Păstorel pagina 26

sertarul cu manuscrise pagina 5

jurnal cu scriitori paginile 8 - 12

fragmentarium istoric pagina 2

Sumar:

Marius CHELARU                 Ligia BRĂDEANU

pagina 28degustări cultural - literare

literatură universală pagina 27, 29

paginile 3-4interviuri

Nicolae Grigore MĂRĂŞANU

fondul principal al culturii române paginile 14-15

salonul literar paginile 16-17

Cătălin BORDEIANU

Ionel SAVITESCU                   Andone CUMPĂTESCU                     

restituiri pagina 20, 24-25

Emanoil TOMA

Vasile POPA HOMICEANU

născocitorul de gânduri pagina 18

paginile 21-23

accente pagina 23

Daniel Corbu

2012 Anul CARAGIALE

Mircea V. CIOBANU               Doru SCĂRLĂTESCU

paginile 6-7

colinde româneşti pagina 13

Nicolae BUSUIOC

fascinaţia lecturii pagina 18

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme pagina 19

interpretări
Ionuţ-Horia T. LEOVEANU   Cristina Maria BORZAN
Monica BOŢOIU 

cultură * religie * filosofie pagina 22

Georgia ZMEU                        

philosophia perennis pagina 22

Bogdan Mihai MANDACHE                       



Academician Eugen Simion, 
preşedintele Academiei Române

«Câtă vreme nu vom respecta ierarhia valorilor, nu vom 
avea cultură. Vom avea un amestec, o confuzie totală»

Diverşi gazetari aşteptau să-l ,,prindă” pe distinsul 
preşedinte al Academiei Române, sosit la Universitatea de 
Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu ocazia decernării domniei 
sale, a titlului de Doctor Honoris Causa. Am reuşind să-i 
,,smulg” promisiunea de a-mi da un interviu în 
exclusivitate, pentru revista ,,Axioma”. Dar acest interviu 
nu ar fi fost posibil fără intervenţia d-lui profesor Ieronim 
Tătaru, fost coleg de liceu şi facultate cu înalta 
personalitate. Manifestarea se consumase. Se consumaseră 
şi aplauzele iar gazdele l-au invitat pe acad. Eugen Simion 
în hol, la un pahar de şampanie. N-a apucat să-l atingă, 
pentru că subsemnatul a făcut ce-a făcut – chiar nici nu-mi 
mai aduc aminte cum de am reuşit – şi l-am condus pe 
distinsul oaspete în cabinetul rectorului, unde i-am luat 
acest interviu. 

Domnule academician Eugen Simion, din punctul meu de 
vedere sunteţi un demiurg. Aţi dat ştiinţei literaturii alte valori, 
înălţând-o. Şi este măgulitor pentru orice prahovean, dar mai ales 
pentru un redactor al revistei ,,Axioma” să izbutească să vă 
,,prindă”, în mrejele unui interviu. V-aţi născut la Chiojdeanca şi 
bunul Dumnezeu a făcut ca la câţiva kilometri de satul dvs. natal 
să se nască, patru ani mai târziu, unul din prietenii de suflet ai 
dvs.: Ieronim Tătaru. Aţi fost colegi la internatul profesorului 
Nicolae Simache şi v-aţi reîntâlnit, apoi, la Universitatea 
Bucureşti. Astăzi domnia sa este redactor-şef al revistei 
,,Axioma”, din Ploieşti. Ce ne puteţi spune despre această 
legătură sufletească şi cum apreciaţi efortul domniei sale şi al 
directorului acestei reviste, dl Marian Ruscu, de a face din 
,,Axioma” o revistă de cultură? 

Îmi amintesc cu plăcere de Ieronim Tătaru. Este un om 
absolut remarcabil, un literat de mare valoare. Ultima carte 
pe care i-am citit-o a fost o ediţie de scrisori inedite 
Caragiale, pe care el le-a descoperit aici, corespondenţa cu 
Missir. În al doilea rând, vă felicit pe toţi că reuşiţi să faceţi 
o asemenea revistă…

În martie are cinci ani de la apariţie.
…O publicaţie a cărei valoare este recunoscută. Înţeleg 

şi condiţiile dificile pentru a scoate o revistă, cu atât mai 
mult  cu cât apariţia ei este asigurată din fondurile unei 
edituri particulare. Şi, să vă ţineţi bine, adică să nu cădeţi în 
bârfa şi polemica joasă, cum fac foarte multe publicaţii care 
cred că, în felul acesta, se pot vinde. Îmi cereţi să vorbesc 
despre Ieronim Tătaru, să vorbesc despre adolescenţa mea, 
despre tinereţea mea. Acestea sunt anotimpuri destul de 
îndepărtate. Sunt bucuros că el şi-a format un număr de 
colaboratori la această publicaţie.

Credeţi că ne-aţi putea onora cu prezenţa dvs. la aniversarea 
celor cinci ani ai revistei, dacă vă facem invitaţie din timp?

Sigur! Să nu fie în jur de 19, 20, 21 martie, pentru că voi 
lipsi din ţară.

E posibil să fie pe 25.
Pe 25 s-ar putea să fiu înapoi. Da, voi veni cu mare 

plăcere, cum să nu. Acolo unde este o revistă este şi o 
posibilitate de cultură.

Vă mulţumesc, în numele colectivului de redacţie. Domnule 
academician, în ce anume circumstanţe aţi început să scrieţi 
pentru a publica?

Cred că ideea de a scrie a apărut atunci când am 
descoperit critica literară. Şi am descoperit-o printr-un elev 
al lui Ibrăileanu. Mi-a dat într-o zi o carte semnată de 
Ibrăileanu. Am citit-o, am citit alta, am mai cerut alta, m-
am dus la bibliotecă. L-am descoperit pe adversarul lui 
Ibrăileanu, Lovinescu. Această descoperire a şi determinat, 
de fapt, opţiunea mea pentru scris şi critică.

Este adevărat că Eugen Lovinescu este criticul român care v-
a marcat cel mai mult destinul critic? L-aţi avut ca model? V-a 
influenţat?

Da, Eugen Lovinescu a jucat un rol important în 
determinarea mea. Este un model critic. Continuă să fie. E 
un om care a cedat totul pentru literatură, pentru critica 
literară, s-a privat de alte bucurii, de alte bunuri pentru a 
face critică literară. E un model aproape de neegalat, dar 
lângă el, un critic tânăr, cel puţin un critic din generaţia 
mea, a avut un alt model, foarte ispititor, acela al lui 
Călinescu. Şi eu l-am ales pe Lovinescu. Am oscilat între 
cele două modele. Cred că pentru generaţia noastră, 
generaţia lui Manolescu, a lui Raicu, Valeriu Cristea, marii 
critici din această generaţie, oscilaţia între două modele a 
fost un factor comun.

Care este termenul pe care îl acceptaţi: revizuire sau 
autorevizuire şi de ce?

În cazul meu cred că termenul de autorevizuire este 
posibil. Am o justificare. Când n-am putut să scriu despre 
ceva, înainte de '90, n-am scris. Am preferat să tac. Nu e o 
metodă. Şi tăcerea poate fi culpabilă, dar a scrie şi a nu 
spune adevărul despre ceea ce scrii, mi se pare un lucru 
inadmisibil. Despre ce am scris, am puţine lucruri de 
revizuit. Sigur că, după 20-30 de ani, vezi altfel fenomenele 
culturale şi pe cele literare.

După mulţimea de opere non-fictive, apărute după 1989, 
credeţi că ficţiunea şi-a reintrat în drepturile fireşti?

Încă nu! Dar trebuie să intre! Şi în primul rând romanul. 
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cărţi sunt piscuri ale tânărului Breban. Acum aşteptăm 
opera bătrânului Breban.

Ce credeţi despre situaţia prozei, a scrisului, azi?
Lucrurile sunt puţin învălmăşite. În România, după 

căderea comunismului, au apărut cel puţin două generaţii 
succesive; au apărut optzeciştii, care se afirmă plenar de 
vreo cincisprezece ani, au încercat să producă şi o ideologie 
literară, aşa-zisul postmodernism, o teorie destul de vagă, 
dar n-au. Ei vor să aibă o ideologie, dar mi se pare că 
întârzie prea mult într-o solidaritate de generaţie. La 
cincizeci de ani, deja, e cazul să se singularizeze, să se 
afirme în grupuri, dacă nu individual. Apoi, au apărut 
nouăzeciştii, acum vreo zece ani, şi acum văd că ultima 
tulburare a apelor sunt douămiiştii – o foarte tânără 
generaţie, 21 de ani -, care neagă tot ce-a fost înaintea lor, 
declară că noi am fost scriitori colaboraţionişti, noi, ăştia, 
noi, bătrânii, adică toţi cei care am publicat sub comunism, 
refuză chiar estetica etc., etc. O mică revoltă care se va aşeza 
în 2-3 ani, când aceşti tineri vor avea şi nişte cărţi care să 
susţină pledoariile lor emfatice. Deci, proza, proza, proza 
este marcată de 14 ani de jurnale, de memorii, de 
mărturisiri. Într-un fel, firesc – cincizeci de ani n-au fost 
posibile – au prevalat în primii zece ani de după revoluţie 
acele jurnale de puşcărie, apoi au apărut jurnale intime, 
particulare, mărturisiri, memorii. Au apărut cărţi interzise. 
S-a văzut că a fost o falsă alarmă că nu avem literatură de 
sertar. Există literatură de sertar. Apare în continuare 
literatură de sertar. Deci lumea literară e foarte vie. Critica, 
critica de întâmpinare, critica ce trebuie să facă ordine în 
literatura nouă întârzie puţin; criticii consacraţi se bucură de 
alte lucruri, de politică sau de istorie literară, iar criticii 
tineri sunt mai ales critici de grup. Deci încă nu au apărut - 
cu unele excepţii, de exemplu Ion Simuţ de la Oradea, un 
om foarte serios, şi mai sunt două-trei mici excepţii la 
Bucureşti - în general, terenul care suferă este terenul 
criticii.

Aţi continuat să scrieţi în circumstanţe noi. În ce constau 
acestea şi care este evoluţia literaturii dvs.?

Pe mine mă acuză unii critici, în ultimii zece ani, că nu 
mi-am schimbat stilul. Într-adevăr, nu mi l-am schimbat, 
deşi eu aproape la fiecare carte schimb registrul, dar nu 
stilul, fraza mea abundentă, care şochează pe unii cum a 
şocat şi fraza doamnei Bengescu, acum vreo 50-60 de ani. Şi 
ea a fost amendată de critica literară că nu ştie limba 
română etc., etc. şi acum se dovedeşte că a fost, poate, cea 
mai mare prozatoare modernă română. Deci, îmi continui 
tipul meu de literatură, stilul meu, eu nu văd pentru ce s-ar 
schimba stilul după ce cade un sistem politic. Noi, scriitorii 
buni, să zicem, scriitorii acceptaţi de critica literară şi de 
publicul românesc, cei care, ca şi mine, am publicat şi în 
străinătate, la Paris, în cazul meu, nu văd de ce ar trebui să 
ne schimbăm, mai ales că înnoirile nu se fac la modul 
brutal, la modul spectaculos, nu se fac în simetrie şi la 
ordinul noii societăţi, la semnalul unei schimbări de sistem 
politic. Înnoirile în literatură se fac atunci când apare un 
mare critic, cum a fost Titu Maiorescu sau cum a fost 
Lovinescu, sau când apare o pleiadă de mari scriitori, cum 
au fost un Blaga, un Ion Barbu în poezie, sau cum a fost 
Nichita Stănescu după război.

Prin 1927, Mihai Ralea se întreba: De ce nu avem roman? În 
perioada postdecembristă s-a făcut afirmaţia tranşantă: nu avem, 
acum, roman. Aşa este? Dacă „da”, care să fie motivele? Dacă 
„nu”, ce argumente aveţi?

După cum vedeţi, un om inteligent poate spune o mare 
prostie. În 1927 a fost o pleiadă de romancieri, începând din 
1920, când a apărut „Ion”, după aia Camil Petrescu, apoi 
Holban, apoi, doamna Bengescu. Sebastian în anii ´30. Exact 
în perioada în care apărea roman puternic în România, 
domnul Ralea se trezea din somn.

Şi-acum, acum, este o criză a romanului; a existat şi pe 
vremea când eu am debutat. Înainte de a debuta eu, a fost o 
prevalenţă a nuvelei, teoretizată în mod justificat de faptul 
că romanele trebuiau să conţină elemente de indicaţii de 
partid etc., etc., când şi tinerii mei colegi de generaţie Fănuş 
Neagu, D. R. Popescu, Velea, Sorin Titel se strecurau prin 
schiţe şi nuvele, unde nu era absolut obligatoriu să pui, să 
faci o frescă socială, să pui organizaţia de partid, prietenia 
cu Uniunea Sovietică etc., etc. Eu însă am dat „lovitura”, în 
ghilimele. Am publicat trei romane unul după altul, iar 
primul meu roman a fost o dinamitare a romanului realist 
socialist, era un roman cu un activist de partid care răsturna 
toate clişeele romanului realist socialist. După aceea, cu 
„Animale bolnave”, am dat încredere unor straturi largi de 
populaţie, de intelectuali, nu numai scriitorilor, că se poate 
face roman bun şi modern în România. Roman expresionist, 
„Animale bolnave” se află sub incidenţa lui Dostoievski şi 
Faulkner. Deci, acum eu continui să scriu roman, numai că 
public roman amplu, dar public şi structuri romaneşti, 
cicluri romaneşti. Am publicat acum 12 ani o trilogie, am 
aruncat în 1994 pe piaţă trei romane. Se cheamă 
„Amfitrion” – 1.500 de pagini, şi acum pregătesc o 
tetralogie, patru romane. Am publicat două: „Ziua şi 
noaptea” şi „Voinţa de putere”, acum doi ani, şi zilele 
acestea am dat la tipar al treilea volum din tetralogie: 
„Puterea nevăzută”.

Al patrulea cum se va numi?
Probabil „Jaquidi”, după un erou care apare în primul 

volum. După cum vedeţi, eu sunt în răspăr cu timpul, cu 
moda. Aceeaşi modă domneşte şi la Paris: fragmentarismul, 
nuvela scurtă, exotică, incisivă. Lumea fuge, mai ales sub 

Romanul românesc – e o întreagă poveste cu el – după 
părerea mea s-a înfundat într-o formulă autoreferenţială, 
nu mai iese de acolo. Romanul vorbeşte despre felul în care 
se face romanul. E… şi-a pierdut cititorii, trebuie să-i 
regăsească. Trebuie să revină la epic, la poveste. Fără să 
elimine aceste experienţe de tip autoreferenţial, până nu va 
vorbi din nou despre marchiza care va ieşi la ora 5 în oraş, 
n-o să-şi regăsească cititorii. 

Când credeţi că o să daţi la lumină al cincilea volum din 
Scriitorii români de azi?

Da, mă întorc la scriitorii români de azi. Am 
convingerea că trebuie să dai ceva lumii care te-a format. Şi 
asta în foarte scurt timp.

Unii acceptă, alţii nu, creativitatea criticii. Care este condiţia 
ei, în contextul culturii şi civilizaţiei?

Critica trebuie să redevină o instituţie.
Cum vedeţi, din unghiul criticului literar, starea actuală a 

literaturii române?
Se caută. Se caută şi nu se regăseşte. Căutare de 

negăsire, vorba lui Noica. 
După aprecierea dvs., care ar fi exigenţele unei reviste de 

cultură?
Să revină la respectul faţă de cititori. Câtă vreme nu 

vom respecta ierarhia valorilor, nu vom avea cultură. Vom 
avea un amestec, o confuzie totală. 

Care este starea dvs. sufletească, acum, după ce vi s-a 
decernat titlul de Doctor Honoris Causa?

Mă simt onorat. Aşteptam. Dar, cum nimeni nu e profet 
în satul lui, în oraşul lui, gesturile de simpatie vin mai greu. 
Dar când vin, sunt primite cu mare bucurie.

După încheierea excursului dvs., referitor la Nichita 
Stănescu, v-aţi ,,răsfăţat” oferind un dar bibliotecii universităţii 
ploieştene. Despre ce este vorba?

Este vorba despre primul volum din ,,Manuscrisele 
facsimilate” ale lui Eminescu. E o veche obsesie a 
intelectualilor români. Nu este numai fantasma noastră, a 
celor care trăim astăzi. Iorga a fost cel dintâi care a 
semnalat nevoia reproducerii manuscriselor eminesciene. 
Călinescu a fost al doilea iar Constantin Noica, prin anii 60-
70 şi o parte din anii 80, a dus un adevărat război pentru a 
se realiza aceste facsimile. N-au reuşit predecesorii noştri, 
nici nu erau prea multe şanse de reuşită, pentru că nu 
existau mijloacele tehnice performante, care există astăzi. 
Am reluat această idee şi sunt extraordinar de bucuros că 
am reuşit, deşi primirea, cel puţin în lumea presei, n-a fost 
entuziastă. Unii au scris: de ce să mai publicăm acest lucru 
dacă putem produce un CD? Iar alţii ne-au acuzat, pur şi 
simplu, că am cheltuit banii poporului degeaba. Pentru cine 
este interesat vreau să spun că, într-adevăr, acest volum a 
costat foarte mult. Ministrul culturii – şi vreau să 
mulţumesc aici la doi oameni – o să vedeţi că sunt complet 
apolitic – care era în 1999, Ion Caramitru, a dăruit 
Bibliotecii Academiei un aparat performant, care poate 
reproduce aceste manuscrise. Şi mai vreau să mulţumesc 
lui Răzvan Teodorescu, ministru al Culturii până acum de 
curând, care a aprobat banii pentru Tipografia 
,,Monitorului Oficial”, achitând factura pentru aceste 
reproduceri. Ca să reproduci în facsimil, toate cele 14.000 
de pagini, cât numără manuscrisele lăsate de Maiorescu, în 
1902 – manuscrisele eminesciene – ne trebuie 23 de volume. 
Am putea face acest lucru în trei ani de zile. Ne vom adresa 
Parlamentului României, dacă vrea să ne susţină. Ideea că 
trebuie să ne adresăm şi oamenilor de afaceri e o idee bună, 
dar primejdioasă, pentru că nu ştiu câţi oameni de afaceri 
din ţara asta sunt dispuşi să investească, să cedeze ceva din 
câştigurile lor pentru manuscrisele lui Eminescu. Vom 
încerca, dar cred că mult mai sigur ar fi ca statul român să-
şi asume responsabilitatea. Nu este mare lucru să cheltuim 
25 de miliarde şi să avem manuscrisele la adăpost. Pentru 
că ceea ce nu pot să înţeleagă unii contemporani de-ai 
noştri este că manuscrisele nu mai pot fi atinse. Sunt atât de 
deteriorate, sunt ca nişte frunze răscoapte şi numai ce le 
atingi şi se fac praf. Ele trebuie conservate şi vor rămâne 
acolo. În schimb, reproducerea acestor facsimile este atât de 
performantă încât sunt mai vizibile decât manuscrisul, 
pentru că cine a pregătit din punct de vedere tehnic – 
artistul Mircea Dumitrescu şi studenţii săi – au lucrat un an 
de zile şi nu ştiu cum au făcut, dar literele sunt mult mai 
vizibile. Un eminescolog poate să le citească acum mai 
uşor. 

Domnule academician, presa aflată dincolo de uşă este 
nerăbdătoare. Aşa că sunt nevoit să închei, mulţumindu-vă în 
mod deosebit, pentru timpul acordat acestui interviu. Vă dorim 
sănătate şi succes în realizarea proiectelor dvs.

Academician Nicolae Breban
«Literatura română, o literatură tânără în contextul 

european, are nevoie de proiecte monumentale»

Domnule Nicolae Breban, prima mea amintire, în ceea ce vă 
priveşte, este romanul «Animale bolnave».

Da, «Animale bolnave» mi-a adus notorietate şi premiul 
Uniunii Scriitorilor.

Dar, după aceea, aţi fost pus la zid…
Romanul din pricina căruia am avut de suferit a fost 

«Bunavestire», la nouă ani după «Animale bolnave», un 
roman atacat în plenara CC, atacat de toata presa de partid 
şi de o parte mare a presei literare, de foarte mulţi iubiţi 
confraţi. E una dintre capodoperele mele. Dar aceste două 
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presiunea televiziunii, fuge de construcţiile ample, dar eu 
propun construcţii ample ciclice, de acest gen, pentru că eu 
cred că literatura română, o literatură tânără în contextul 
european, are nevoie de proiecte monumentale, nu numai 
pentru a se salva, dar şi pentru a se zidi. Eu îndrăznesc să 
mă înşir în rândul acelor megalomani culturali care au pus 
stâlpii acestei culturi începând cu Cantemir, cu Hasdeu, 
până la Călinescu, până la Mircea Eliade, până la Rebreanu, 
până la Sadoveanu, mai ales, care, până astăzi, este 
prozatorul cel mai important al limbii române şi al 
poporului român, pentru că în ampla sa literatură întâlnim 
straturile verticale, istorice, dar şi cele orizontale, 
psihologice, sat-oraş, citadin-rural, istoric şi modern.

Cum vedeţi starea cărţii şi condiţia scriitorului?
Starea cărţii e minunată pentru că e liberă. Adică, după 

cincizeci de ani de încuietoare şi de tot felul de zbiri 
culturnici, tot felul de paznici la uşa unui templu noroios şi 
înceţoşat şi duşmani ai tradiţiei culturale româneşti, iată, 
publicăm ce vrem, din păcate publicăm şi orice. Cum 
spuneam, critica este puţin absentă astăzi; publicul, căruia 
şi aşa îi vine greu să scoată din buzunar atâţia bani cât costă 
o carte, nu mai ştie ce să cumpere; este şi invazia, în afară 
de presiunea televiziunii, a titlurilor abundente din 
străinătate, care n-au putut intra cincizeci de ani în 
România şi care acum ne asaltează. Cartea se află într-o 
poziţie excelentă, cu sute de edituri particulare. Din păcate, 
statul nu-şi asumă obligaţia de a scoate colecţii mari, 
naţionale şi universale. Editurile de stat au falimentat, au 
fost vândute unor escroci şi nu există la ora asta o editură, 
două, trei de stat, care să -şi asume îngrijirea de texte mari, 
de colecţii mari. Din păcate, se pierde timp şi se pierd aceste 
personalităţi care sunt puţinii îngrijitori de ediţii; ei or să 
moară, alţii se formează foarte greu şi tezaurul culturii 
române, element de bază al identităţii naţionale, se termină.

Şi condiţia scriitorului?
Condiţia scriitorului e bună, e excelentă. Nu vă luaţi 

după vaietele multor scriitori care se bucură că a căzut 
comunismul, dar se jeluiesc că au căzut tirajele. Tirajele 
acelea pe care le-am avut erau tiraje de propagandă, erau 
tiraje false, pentru că era o autarhie culturală. Acum tirajele 
sunt mai mici, cred eu, decât ar fi firesc şi cred că din cauza 
presiunii televiziunii şi din cauza preţului exorbitant la 
cărţii, şi aici ar trebui o lege a Ministerului Culturii, a 
guvernului pentru a bloca la nivele joase preţul anumitor 
cărţi care ţin de şcoală, de estetica generală, de cultură, de 
beletristică.

Ce înseamnă implicarea literaturii, în sensul în care spunea 
Octavo Paz: „Nu-i o experienţă neutră, ci un act de 
complicitate”?

Literatura nu are nici o legătură cu politicul, cred eu, 
deşi a existat întotdeauna şi va exista o pleiadă de scriitori 
care se inspiră mai des din politic, cum a fost romanul 
„Întunecare” de Cezar Petrescu, imediat după primul 
război, roman care a fost un mare succes. Mai sunt astfel de 
cazuri. Eu nu cred că scriitorii importanţi, care-şi propun 
teme ample, se pot inspira din realitate, de altfel, se ştie, că 
e nevoie de recul, de distanţă faţă de realitate, până ea 
îngheaţă, se cristalizează. Dacă e vorba de persoana 
scriitorului, da, unii scriitori importanţi au făcut experienţa 
tristă a politicului, au intrat prin Parlamente, prin Camere, 
n-au făcut nimic, n-au reuşit măcar să obţină un timbru de 
exonerare [de taxe] a exportului de carte şi de reviste din 
România. Foarte grav lucru, pentru că acesta există în ţările 
civilizate şi cele vecine. Noi nu putem trimite, noi nu putem 
exporta cultură, marfa de înalt nivel din România, pentru că 
suntem taxaţi la vamă ca şi mezelul şi brânza. Deci 
experienţa amicilor noştri Doinaş, Manolescu, Dinescu şi a 
celorlalţi, care au fost prin Parlamente, nu a dus la 
ameliorarea nici a politicii, nici a cetăţeanului şi nici a 
culturii. Ei s-au retras din literatură şi le urez succes.

După atâta literatură non-fictivă, credeţi că urmează o 
reabilitare a ficţiunii?

Eu cred, mai ales că eu şi povestesc asta şi am publicat 
tot timpul romane, se pare, sunt nişte semne, revista 
„Familia” de la Oradea a făcut un număr special despre 
revenirea la ficţiune şi se pare că va exista un recul, un 
răspuns la această invazie, adeseori falsă, de jurnale şi de 
mărturisiri. Şi, apoi, literatura, proza stă pe ficţiune, pe 
iraţional.

Decelaţi, vă rog, raportul provincie - centru.
Sunt două lucruri aici. În primul rând, a existat un 

centru fals în comunism, un centralism excesiv formal 
administrativ şi cultural. Dar există şi un centru firesc. 
Zicem, cât era Moldova, era Iaşul, şi era un centru benefic, 
acolo s-a creat noul clasicism românesc, după aceea a fost 
Bucureştiul, aşa cum în Franţa este Parisul. Am constatat 
acest lucru, acest firesc al unui centru cultural unde se 
adună energiile şi unde se fac carierele, unde vin toate 
geniile provinciei şi unde se legitimează. Am văzut asta cu 
toţii după război, când s-a împărţit Germania în două: s-a 
spart Berlinul, care a fost comparabil cu Parisul, dar 
spărgându-se Berlinul, Germania s-a federalizat şi cultural 
şi Parisul a rămas singurul mare centru european de 
literatură. Deci, într-un fel, e firesc şi nefiresc să existe 
centrul la Bucureşti. Eu merg adesea şi la Cluj, şi la Iaşi. Din 
păcate, mai ales Clujul întârzie să renască; trebuie să 
renască, să-şi găsească splendoarea de altădată. Iaşul, în 
ultimii ani, începe să se mişte prin noua revistă condusă de 
Cassian Maria Spiridon, „Convorbiri literare”, însă sigur 

acum se produce fenomenul invers, de altfel, frecvent în toate 
literaturile fără cenzură.

La noi cu atât mai mult cu cât, după treizeci de ani în care nu 
s-a putut publica acest tip de literatură, pentru că şi asta e 
literatură, acum e, într-un fel, o supraîncărcare a pieţei literare.  
Dar, nu-i nimic. Între aceste memorii şi jurnale, agende şi 
documente unele sunt cu adevărat excepţionale. Şi ies la iveală 
scriitori de mâna întâi, autori de asemenea lucrări, cum ar fi, de 
exemplu: Argentoianu, dintre oamenii politici interbelici, cu mare 
talent, ca să nu mai zic de Jurnalul lui Sebastian, care este mai 
bun decât toată opera lui de ficţiune pe care o ştiam.

Ideologic, s-a pus cu străşnicie problema „revizuirii”. Ştiu că 
aveţi un punct de vedere special în această privinţă. Are vreo 
legătură cu oportunismul, pe care l-aţi condamnat de la bun 
început?

Revizuirea este un proces necesar. Cel care a introdus la noi 
termenul, Lovinescu, spunea că Primul Război Mondial, cu toate 
modificările pe care le-a adus în viaţa românească, cere revizuire, 
cere trecerea prin ciur a atitudini scriitorilor, ziariştilor şi a 
operelor lor, ca să se vadă cum anume conştiinţa românească s-a 
pus în valoare sau s-a făcut de râs într-un moment ca acela. Cu 
atât mai mult după o revoluţie precum cea din '89, cu schimbare 
de regim politic, ceea ce războiul prim mondial n-a făcut, e 
nevoie de revizuire. Numai că această revizuire n-ar trebui să fie 
numai morală, numai personală sau numai estetică, ea trebuie să 
fie un proces complet. Degeaba vin eu şi-l acuz pe Sadoveanu că 
a fost membru al Consiliului de Stat şi n-a salvat viaţa unui ţăran, 
lăsând la o parte faptul că nu depindea de el asta. Problema este 
ca revizuirea să comporte un examen al întregii activităţi şi opera 
unui om şi nu doar articole izolate, atitudini izolate şi mai ales să 
nu fie doar morale, pentru că, totuşi, principalul criteriu după care 
eu trec pe Sadoveanu în Istoria Literaturii nu e moral, e literar. Eu 
nu spun că nu trebuie. Adevărul trebuie spus. N-am ideea că 
trebuie să tăcem aceste lucruri, să ne fie ruşine, sau dacă le 
spunem să ne transformăm în judecători sau procurori ai acuzării. 
Nu! Trebuie spuse! Dar, în acelaşi timp, trebuie să am în vedere 
toată opera, nu trebuie să am în vedere numai o atitudine morală 
care poate fi şi pasageră.

- Despre „canoane” literare, azi, iarăşi aveţi opinii 
pertinente. Cum s-ar rezuma ele?

Canonul literar înseamnă, aşa, mai pe înţelesul tuturor, al 
nostru, al tuturor, o listă. O listă de opere care, la un moment dat, 
sunt considerate valabile pentru clasa cultivată, pentru formarea 
tinerilor, deci pentru şcoală, pentru o lectură de calitate. În al 
doilea rând, canonul este legat de anumite standarde literare, de 
anumite concepţii despre literatură, de anumite, cum se spune, 
paradigme literare. Şi, îmbinând cele două lucruri, constatăm că, 
din când în când, în literatura română se schimbă canonul. Şi e 
normal să fie aşa. Pentru că se schimbă gusturile, se schimbă 
percepţia asupra realităţii, se schimbă o serie de lucruri. Nu e 
normal să avem mereu aceeaşi listă de autori canonici şi aceeaşi 
paradigmă literară. Avem din secolul al XIX-lea, de când este 
literatură în accepţia de azi la noi, câteva schimbări importante de 
canon. O dată, chiar la apariţia romantismului, când 
Kogălniceanu, în „Introducţia” la Dacia Literară a propus un 
anume fel de literatură şi se pare că romanticii paşoptişti s-au 
conformat. Avem pe urmă, schimbarea de canon operată de 
Maiorescu., o avem pe aceea a lui Lovinescu, din secolul al XX-
lea. Avem o nouă schimbare de canon, probabil în ultimele trei 
decenii, odată cu apariţia unei generaţii, a doua, a treia generaţie 
după cel de-al II-lea Război Mondial. Şi vom mai avea, dar poate 
nu mai apucăm noi, dar cu siguranţă că vor mai fi asemenea 
schimbări.

 Se pare, ba chiar se vede că de la o vreme ficţiunea caută să-
şi reintre în drepturile ei legitime.

N-am nici o părere. Nu-mi dau seama dacă e adevărat sau nu. 
Trebuie să am o bază de informaţie mai largă.

Spuneţi-ne, vă rugăm, câteva cuvinte despre Provincie vs. 
Metropolă, mai bine zis despre Provincia geografică şi Provincia 
literară.

Da, Provincie, Metropolă, Capitală sunt simple cuvinte. 
Depinde de oraş, depinde de provincie, după cum depinde de 
Capitală şi, dacă stau bine să mă gândesc, cam toate curentele 
spirituale ale omenirii au plecat din Provincie spre Capitală, şi nu 
invers, inclusiv mitul lui Hristos.

Am două întrebări, una mai indiscretă decât alta. Prima: ce 
părere aveţi de faptul că Radu Cosaşu vă numeşte „un caz foarte 
interesant de dodecafonism sentimental”?

Nu ştiu ce vrea să spună. Ştiu ce înseamnă dodecafonismul, 
am ascultat şi muzica lui Schönberg, dar nu-mi dau seama ce vrea 
să spună Radu Cosaşu. Când o să-mi traducă, o să vă răspund.

A doua: În ce stadiu se află Istoria Critică a Literaturii 
Române şi dacă vă mai îngăduie să scrieţi şi altceva.

Nu, nu-mi mai îngăduie. Scriu numai la ea şi o s-o termin în 
trei-patru ani, deci am s-o pun pe piaţă într-un singur volum care 
va fi ceva mai mare.

La finalul acestui interviu pentru care vă mulţumesc în mod 
deosebit, dezvăluiţi-ne, vă rugăm, cel mai mare „secret” pentru 
ca Revista nouă să existe şi să prospere.

Întâi, vreau să vă spun că numele revistei lui Hasdeu a mai 
fost folosit o dată pentru o revistă de la Ploieşti de la sfârşitul 
anilor '60, pe care trebuia să o facă, s-o facem Ştefan Bănulescu, 
eu şi Ion Bălu. Am făcut primul număr şi n-a fost aprobat de 
autorităţile de resort, culturale, comuniste şi n-a apărut niciodată. 
Dar există un număr, aşa că n-ar fi rău dacă în debutul revistei, 
undeva, aţi menţiona faptul că în 1967, la Ploieşti, Ştefan 
Bănulescu, Ion Bălu şi cu mine am făcut primul număr de probă, 
un pilot al Revistei Noi, plecând de la Hasdeu, dar n-a apărut 
niciodată. 

Am putea intra în posesia lui, măcar să ştim cum arăta?
Nu, nu! Eu am un exemplar necolorat, Bănulescu, Dumnezeu 

să-l odihnească, nu ştiu dacă a mai păstrat vreunul; s-ar putea să 
aibă Ion Bălu.

Vă mulţumesc pentru amabilitate şi solicitudine. Poate că veţi 
fi aproape de revista noastră.

Mai întâi, să văd cum arată şi dacă o să-mi placă. De urat, 
unei reviste ce n-a apărut, nu-i urez decât să apară. Şi după aceea, 
să dureze.

există această centripetare, această centralizare culturală şi a 
prestigiului Bucureştiului. Într-adevăr, un poet mare se 
poate lansa mai greu la Iaşi, Timişoara, Cluj, decât la 
Bucureşti.

Cum se prefigurează, în opinia dvs., viitorul prozei noastre?
Eu zic că noi abia am început. Avem roman modern de 

nici o sută de ani. Vom trece, probabil, prin toate etapele 
romanului european. Sunt nişte etape, cum ni se întâmplă 
nouă de obicei. Vedeţi aici contradicţia amuzantă, 
interesantă între romanul „Ion”, roman ruralist, roman 
naturalist, în esenţă, Ion era un mare elev al lui Zola, şi, în 
acelaşi timp, Tristan Tzara, care lansează mişcarea Dada, la 
Zürich, şi  care fundamentează dadaismul şi surrealismul în 
Europa. În România, există contradicţiile astea foarte 
stridente, care sunt două forme ale specificului naţional.

Cum arată proiectele dvs.? Dacă mai aveţi ceva de adăugat la 
cele expuse deja…

Voi publica în toamna aceasta romanul „Puterea 
nevăzută”, al treilea element din tetralogie; voi publica 
volumul al doilea, la care lucrez acuma, din „Sensul vieţii - 
mărturisiri” – memoriile mele, prima parte a apărut anul 
trecut la Polirom. Lucrez acum la o introducere în filosofia 
lui Nietzsche prin maxime, prin fraze. Nietzsche este şi un 
filosof sentenţios şi încerc o apropiere a publicului 
intelectual românesc de acest mare, mare gânditor şi 
fondator al modernităţii, care n-a apărut timp de cincizeci 
de ani în România şi de care încă s-a scris foarte puţin.

În numele meu şi al Revistei Noi, vă mulţumesc.
Succes şi curaj!

Academician Nicolae Manolescu
«Cam toate curentele spirituale ale omenirii au plecat din 

Provincie spre Capitală, şi nu invers»

Întâlnirea cu dl. Nicolae Manolescu fusese programată cu 
exact o săptămână în urmă, pe 17 martie 2004. Acum, un vânt 
puternic sufla pe strada Sf. Voievozi, în prejma sediului redacţiei 
revistei „România literară”. Voiam să încep cu întrebările încă de-
afară, pentru că biroul domniei sale era ticsit de prieteni şi 
colaboratori (Ştefan Radoff, G. Dimisianu, Alex Ştefănescu). 
Ştiam că modul meu mai neconvenţional de abordare n-o să-l 
supere, aşa că , la vreo sută de metri de intrarea în sediu, a 
început să-mi răspundă. Simţeam bunăvoinţa din glasul său şi 
vedeam în colţul buzelor şi în ochi un zâmbet care nu-l părăsise 
în cei patruzeci de ani de când ne cunoşteam.

Stimate domnule Nicolae Manolescu (mă adresez numai 
criticului literar), credem total în amabilitatea dvs. şi de aceea 
îmi permit să recurg la provocarea unei discuţii, dintr-un motiv 
mai special: ştiu că vă sunt apropiate sufleteşte câteva oraşe din 
ţară. Să cred că între acestea este şi Câmpina?

- Câmpina, „mironosiţa petrolului”, cum îi zicea Geo Bogza, 
un oraş care spăla negrul de fum şi petrolul Ploieştilor şi al 
Prahovei în terenuri de tenis, în jocuri de bridge. Vreo doi 
bridgişti din Câmpina au ajuns campioni mondiali prin Italia, 
acum vreo treizeci de ani; care avea un bulevard extraordinar cu 
vedere spre Prahova şi care era, prin anii '60, când am stat eu 
acolo, un oraş care părea mai puţin socialist decât altele, chiar 
decât Ploieşti. Cu lume încă bună, familii bune, onorabile, 
respectabile şi cu activitate culturală redusă, cum era pe vremea 
comunismului, dar cu profesori buni, licee bune, şcoli ca lumea.

Îndrăznesc să vă întreb: vă aduceţi aminte când am cărat 
cărţile dvs. dintr-un loc în altul?

(râde zgomotos) Mi-aduc aminte foarte bine! Mergeam 
desculţi sau în papuci, nu mai ştiu cum eram… Revendicase 
proprietarul casa. Mergea şi pe vremea comunismului chestia 
asta, nu numai acum.

Am să vă spun de ce am pornit să stârnesc această 
„convorbire”. Câmpina are o recunoscută tradiţie cultural-
artistică, de la Hasdeu şi Grigorescu, la Geo Bogza şi cei care au 
editat revista avangardistă Urmuz, de la concursul naţional de 
literatură „Roşu Vertical” şi efervescenţa cenaclieră din anii 
comunismului, la concursul actual şi Galele APLER. În Câmpina 
există astăzi, în condiţii nu tocmai favorabile, o viaţă literară 
activă. Cercul literar „Geo Bogza” se manifestă şi prin 
întemeierea unei publicaţii, Revista Nouă. Ce părere aveţi  în 
legătură cu această iniţiativă?

Niciodată o revistă literară mai mult nu e lucru rău. Dacă 
aveţi posibilitatea materială şi de altă natură s-o faceţi, faceţi-o!

 Suntem un grup, „Cercul literar Geo Bogza”, care ne-am 
înhămat la această treabă. Nu ne subordonăm unor forţe 
ideologice tutelare.

Depinde de ce bani are grupul. Sunteţi un grup destul de 
puternic? Aveţi sponsori?

- Da.
E OK. De ce trebuie să se implice anumite autorităţi? 

Implicarea lor ar putea să însemne şi cenzură, la o adică. E mai 
bine că nu dau nici un ban. Aşa vă apăraţi mai uşor decât dacă 
aveţi în spate patronaje locale..

Profit de reputaţia şi de solicitudinea dvs. „concitadină” şi 
vă rog să schiţaţi, evident, în câteva cuvinte, diagrama literaturii 
postdecembriste.

Nu ştiu, nu mai sunt la curent. Nu mai pot s-o fac. Nu mai 
scriu cronică literară din '92 şi adevărul este că nici n-am mai citit 
decât pe apucate. Nu mai ştiu ce se întâmplă şi nu-mi mai pot da 
o părere nici autorizată, nici improvizată, pentru că n-am citit 
decât în mică parte ce s-a publicat după '89.

A fost, într-adevăr, o avalanşă de cărţi, odată cu abolirea 
(într-un fel) a cenzurii: pe de o parte, traducerile de bună 
calitate, recuperările literaturii române interzise, pe de altă parte 
o invazie a kitsch-ului. Se mai remarcă un fenomen: proliferarea 
până la sufocare a literaturii non-fictive (jurnale, memorii, 
documente etc.). Care este, oare, raportul dintre fast şi nefast în 
aceste situaţii?

E un lucru normal, după o lungă perioadă de timp, în care, 
din cauza cenzurii îndeosebi, au apărut foarte puţine memorii, 
jurnale şi documente şi când ficţiunea era aproape obligatorie, 
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sertarul cu manuscrise -Imediat termin!
Nervozitatea lui Vlad era în trend ascendent. Atâta 

gălăgie şi atâta pagubă îi facea sângele să-i clocotească 
în vene. Când mai şi auzi pe-un vecin că s-a hotărât să 
sune la poliţie, Vlad îşi pierdu minţile şi începu să dea 
şuturi şi pumni în propria uşă.

-Vreau să intru în casa mea! În casa meaaaaaaaa! 
urla din toţi rărunchii.

-Te rezolv eu! îi şopti cineva la ureche.
Vlad se opri din răcnit şi întorcându-şi privirea spre 

stânga, dete cu ochii de-un băiat cam de şaisprezece 
ani, linţolit în haine largi.

-Nene, dacă-mi dai cincizeci de lei, îţi deschid uşa, îi 
spuse încet adolescentul.

-Nu zău? îl sictiri Vlad. Cum?
-Eu sunt golan de cartier. Deschid uşile ca dozele cu 

bere, îl lumină tânărul şi-i arătă în mare taină nişte 
instrumente care semănau cu andrelele.

Vlad îi întinse o bancnotă de cincizeci de lei mânat 
de curiozitatea de a vedea cum anume va opera 
derbedeul.

După ce îşi băgă banii în buzunar, băiatul spuse:
-Acum alungă chegii!
-Ce? întrebă Vlad.
-Chegii nene! Şontorogii! Uscăciunile! cuvântă 

golanul în timp ce arăta discret cu degetul spre grupul 
protestatarilor.

Înţelegând în sfârşit la ce se referă adolescentul, 
Vlad îl trase pe Ionuţ deoparte şi îi explică în ce  afacere 
s-a vârât. Posesorul frezei electrice, după ce privi cu 
neîncredere pe băiat, strigă în gura mare:

-N-am cum să tai uşa. Metalul e prea gros. Plec de 
aici.

Mulţumiţi de informaţie, în câteva clipe grupul de 
vecini se dispersă. Imediat ce rămaseră doar cu cei doi 
bărbaţi, băiatul băgă presupusele andrele în broasca 
uşii, le învârti cu mare pricepere şi-n câteva secunde 
uşa fu trântită de perete. 

După ce le făcu din ochi şi arboră un zâmbet 
ştrengăresc, micul infractor fugi pe scări.

Vlad intră ţanţoş în casă. Dar nici bine nu făcu doi 
paşi că şi observă pe jos un plic. Deschizându-l, 
descoperi în el o scrisoare şi cheia pe care i-o dăduse 
dimineaţă Clementinei.

-Ticăloasa! Totul a fost un plan de-al ei. Mi-a 
strecurat plicul pe sub uşă, mârâi Vlad şi-ncepu să 
citească scrisoarea.

După câteva secunde, azvârli foaia din mână şi o 
zbughi în sufragerie iar în clipa imediat următoare un 
urlet învălui întregul apartament. Ionuţ, surprins de 
atitudinea prietenului său, luă scrisoarea aruncată pe 
jos şi trântindu-se într-un fotoliu,o lectură cu voce tare:

Dragă Vlad,

De la prima noastră întâlnire eu ţi-am spus că-mi doresc 
o familie iar tu, la nivel declarativ, mi-ai împărtăşit visul.

Lună de lună am tot sperat că mă vei cere în căsătorie. 
Ţi-am făcut apropouri peste apropouri dar tu nimic. Probabil 
aş mai fi stat în relaţia asta nerodnică dacă nu te auzeam 
confesându-te, la petrecerea unde-am fost împreună 
săptămâna trecută, unui bărbat pe care nu-l mai văzusem 
vreodată, că tu n-ai nevoie de nevastă şi de copii care să-ţi 
umble prin preţioasele tale proiecte arhitecturale.

Suferinţa pe care mi-ai provocat-o este nemărginită. 
Practic am pierdut un an din viaţă cu-n bărbat mincinos.

Ştiu prea bine că nu-ţi pasă că m-ai rănit dar cum am o 
mare aversiune faţă de nedreptate ,m-am gândit să echilibrez 
eu însămi balanţa necazului şi să te fac să simţi puţină 
durere sufletească. 

Aşadar, te-am adus în postura de a căuta modalităţi 
pentru a deschide o uşă,tot aşa cum am căutat eu modalităţi 
pentru a te face să-ţi deschizi inima faţă de mine,inimă care 
trebuia să mi-o fi dăruit demult.

Apoi,tot aşa cum tu m-ai făcut să pierd un an din viaţă 
cu-n vis ce nu era decât fum, un vis ce-am crezut că e şi-n 
inima ta ,tot aşa ţi-am distrus şi eu un vis la care ai lucrat 
un de zile. 

Cu multă dezamăgire, 
Clementina

P.S.: Nu căuta să te răzbuni pe mine fiindcă nu mă vei 
mai vedea niciodată. De o săptămână m-am mutat într-o altă 
localitate iar ca să te duc pe tine în eroare, până astă 
dimineaţă am stat într-un hotel.

După ce termină de citit scrisoarea, Ionuţ se ridică 
de pe fotoliu şi se duse în sufragerie, unde-l găsi pe 
prietenul său plângând printre bucăţele de hârtie.

-Mi-a făcut ferfeniţă proiectul. Ce fraieră! îngăimă 
printre suspine Vlad.

-Păi na. Ai rănit-o,oftă Ionuţ.
-Eram beat atunci la acea petrecere. Nu vorbeam 

serios, spuse Vlad şi pumnul i se desfăcu iar dintr-însul 
se rostogoli un inel de logodnă.Urma să o cer peste-o 
săptămână, de ziua ei. Niciodată nu va şti că a închis 
două uşi: pe a ei şi pe a mea.

Dacă ar fi ştiut ce avea să i se va întâmple, cu 
siguranţă Vlad şi-ar fi burduşit cu mult timp în urmă 
toate buzunarele cu dubluri ale cheii de la intrarea în 
apartamentul său cu două camere. Dar cum nu avusese 
nici o presimţire a ceea ce urma să pătimească, plecase 
de dimineaţă la serviciu cu o singură cheiţă 
bălăbănindu-i-se prin geanta diplomat.

Ajuns la locul de muncă, nici bine nu se instală pe 
scaunul său ergonomic din faţa unei mese 
dreptunghiulare, că şi fu sunat de iubita sa Clementina:

-Alo? Bună dragule! Mi-am uitat la tine acasă o 
mapă cu acte şi-mi trebuie urgent. Cum să fac? întrebă 
femeia cu o voce îngrijorată.

-Eu n-am văzut nici o mapă! răspunse plictisit Vlad.
-Ei asta-i bună! Sunt sigură că e în sufrageria ta.
-Hmm…Păi eu sunt la serviciu acuma.
-Nu-i nimic. Vin la tine la birou să-mi dai cheia de la 

apartament.
-Aaaaa…Păi…
-Eşti culmea! Ce şovăi atâta? Intru repede, îmi iau 

mapa şi plec. Doar nu crezi că-ţi fac vraişte prin 
încăperi? Iar cheia ţi-o returnez înainte de a pleca tu 
spre casă.

-Hm…Bine…
-Vin imediat. Pa!
-Pa…
După vreo jumătate de oră de la această 

conversaţie, Clementina îşi făcu apariţia în micul birou 
al iubitului său.

-Neaţa dragule! Scuză-mă pentru aiureala de a-mi fi 
uitat lucrurile!

-Neaţa! Eeee…Se mai întâmplă. Poftim cheia. Pe la 
cât mi-o aduci?

-Hmmm…La patru după-amiaza e bine?
-Nu prea. Astăzi plec mai devreme fiindcă am un 

proiect de finalizat pentru o altă firmă şi nu trebuie să 
afle şeful.

-Aha. Vasăzică te învoieşti. 
-Da. 
-Mi-ai zis că nu poţi să te învoieşti niciodată.
-Eu?
-Aha. Nu mai ţii minte când te-am rugat să mă duci 

de urgenţă la gară?
-Păi…atunci era mult de lucru pe-aici şi chiar n-

aveam cum, se scuză bărbatul. 
Apoi luând o altă vorbă:
-Proiectul ăsta la care mai am puţin de lucru, dacă 

îmi este acceptat, îmi va permite să mă angajez într-o 
mare companie.

-Mda…Mi-ai mai vorbit despre asta. Acum trebuie 
să plec fiindcă am o şedinţă acuşica. Ne auzim la 
telefon. În principiu, am să-ţi dau cheia pe la ora două. 
E bine?

-Da. E foarte bine.
-Pa.
-Pa.
Femeia îi aruncă o privire plină de tristeţe, apoi ieşi 

din încăpere. În urma ei, Vlad se cufundă în muncă.
Timpul trecu repede şi dacă nu l-ar fi auzit pe-un 

coleg vociferând că de şase ore munceşte continuu, 
Vlad nu s-ar fi uitat la ceas până seara târziu. Dar când 
văzu că era deja ora două iar Clementina nu-i dăduse 
nici un semn de viaţă, un firicel de teamă îi străbătu 
inima. Îşi sună imediat iubita dar aceasta nu îi 
răspunse.

-Ce s-o fi întâmplat? se întrebă Vlad.
Se mai învârti prin birou câtva timp iar la ora trei 

după-amiaza se învoi de la şef pe motiv că ar avea o 
programare la stomatolog. Scuza clasică.

Urcându-se în autoturism, nu ştiu în ce direcţie să o 
apuce. Cheia de la apartament n-o avea iar Clementina 
nu-i răspunsese la nici unul din zecile de apeluri. În 
cele din urmă, se hotărâ să bată la uşa iubitei sale. Dar 
aproape că-şi juli degetele de la atâta bocănit inutil. 
Femeia nu părea a fi acasă. Ar fi căutat-o la serviciu dar 
habar nu avea unde se află clădirea în care ea ţinea 
contabilitatea.

Se hotărâ să o aştepte pe cea care-i dădea atâta 
bătaie de cap în faţa blocului dânsei. Dar spre 
surprinderea şi iritarea lui Vlad, femeia nu se arătă la 
faţă nici într-o oră, două…chiar trei ore!

Când văzu că se înserează, bărbatul îşi sună unicul 
prieten:

-Alo? Bună Ionuţ.Am o mare problemă. Nu mai am 
cheia de la apartament. Nu pot intra în propria-mi casă! 
Nu. Nu pot să dau de Clementina. Parcă a înghiţit-o 
pământul. Da. Ea o are. Cică şi-a uitat ceva la mine, eu 
ca prostu' i-am dat cheia astă dimineaţă şi acuma stau 
ca fraieru' în faţa blocului aiuritei. Aş dormi la tine măi 
băiatule, dar trebuie mâine să predau un proiect pe 

care nu l-am finalizat iar proiectul e în casă. Cum să-mi 
tai uşa? Ai înnebunit? Mda. Ai şi tu dreptate. Hai dară 
cu freza. Ne vedem la mine într-un sfert de oră.

În treizeci de minute, cei doi amici se întâlniră.
- Prietenaş, ţi-am zis eu că femeile aduc necaz la 

casa…mă rog…la uşa omului? o făcu pe înţeleptul 
Ionuţ la vederea lui Vlad.

- Te rog scuteşte-mă de ironii! Sunt foarte nervos. 
- Mda. Pe bună dreptate. Hai să-ţi decupez 

fortăreaţa! şi scoase din sacoşa cu care venise o freză 
electrică.

Vlad simţi un nod în gât. Uşa lui comandată din 
Italia urma să fie desfigurată. 

Când doi centimetri mai despărţeau freza de a 
produce masacrul, Vlad strigă:

-Staaai! Mai hai o dată la apartamenul Clementinei. 
Poate că a ajuns acasă.

-Of of măi prietenaş! Hai că-ţi fac şi hatârul ăsta.
Câteva zeci de minute mai târziu, Vlad reîncepu 

anevoiosul proces de julire a degetelor de uşa iubitei 
sale, în speranţa că piesa lui unicat îşi va păstra 
integritatea.

-Prietenaş, tare am eu impresia că eşti luat de fraier, 
îşi dete cu părerea Ionuţ.

-Nu-mi vine să cred ce mi-a făcut ticăloasa! Pe unde 
umblă la ora asta? E nouă ceasul! se revoltă Vlad.

-Poate că i s-a întâmplat ceva.
-Cred că ai dreptate. Hai pe la spitale.
-Ha? Ai înebunit?
-Nu avem decât la trei de întrebat.
Ionuţ se codi.
-Hai că mergem repede! îl înghionti Vlad.
Uite aşa cei doi bărbaţi au mers din spital în spital 

în spital, întrebând pe asistente dacă nu cumva au o 
pacientă pe nume Tudor Clementina. Dar nici urmă de 
femeia dispărută.

După vreo două ore de căutări asidue, Ionuţ îl 

povăţui pe Vlad:
-Hai să dormi la mine. Poate că mâine te va căuta şi-

ţi vei recupera cheia. 
-Nu pot! Trebuie să intru în casă. Am muncit la 

proiectul ăla mai bine de un an de zile. Mâine am şansa 
de a-l valorifica. Înţelege că e o mare oportunitate 
pentru cariera mea de arhitect.

-OK. Atunci freza e soluţia. Las' că o să-ţi cumperi o 
uşă mai frumoasă decât actuala.

-Ai dreptate. Dar te implor, să mai trecem odată pe 
la apartamentul nesimţitei!

-O nu!
-Te rooog!
Se mai duse astfel în zadar un strat de piele de pe 

monturile degetelor lui Vlad.
Revenit în faţa propriului apartament, arhitectul îşi 

mângâie cu duioşie uşa.
-Ciudat mai eşti măi prietenaş! comentă Ionuţ în 

timp ce-şi scoase pentru a doua oară freza electrică din 
sacoşă.

Contactul roţii zimţate cu uşa provocă un zbucium 
atât de mare în sufletul bietului Vlad, încât zbieră 
puternic:

-Ionuţ, opreşte-te! Mai hai o dată la Clementina!
Prietenul îi aruncă o privire scârbită şi-şi continuă 

treaba. Vlad îşi acoperi ochii cu mâinile şi o ură 
incomensurabilă simţi pentru iubita sa.

-Hei! Ce se întâmplă aici? se ivi răcnind o vecină.
-Ce-i cu zgomotul ăsta? întrebă din capătul scării un 

bătrân.
În câteva minute, la etajul al doilea, unde se afla 

locuinţa lui Vlad, se adună un pâlc de vecini 
nemulţumiţi nevoie mare de muzicalitatea produsă de 
freza electrică în tandem cu metalul. Din zece în zece 
secunde, Ionuţ, pentru a mai calma spiritele, informa 
auditoriul:

Alexandra CONUT

Metafora uşii închise
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O ipotetică montare originală a piesei „O scrisoare 
pierdută” (dar perfect justificată de regulile jocului) ar 
putea presupune o votare, în final. Înainte de spectacol, 
spectatorilor li s-ar putea înmâna buletine de vot, în care 
ar fi înscrise (în ordine alfabetică) numele candidaţilor: 
Caţavencu, Dandanache, Farfuridi. După spectacol 
(holul teatrului fiind dotat, în prealabil, cu urne şi cabine 
de votare), spectatorii ar trebui să voteze pentru unul 
dintre cei trei candidaţi (sau, în contextul localizat al 
acţiunii: să aleagă candidatul judeţului). 

Or, în piesă, autorul introduce toate tipurile de 
candidaţi posibile. Iar pentru ce va vota spectatorul 
(pentru „programul electoral”, pentru „carismă”, pentru 
„personalitate puternică” sau pentru... artă teatrală) deja 
nu mai contează. Pentru că şi în campaniile adevărate 
votanţii au „raţiunile” lor pe care, adesea, raţiunea nu le 
înţelege. Aceleaşi tehnici iraţionale le aplică deseori şi 
pretendenţii, împreună cu echipele de susţinere. 

Sociologii şi politologii, atunci când fac analiza unor 
ecuaţii preelectorale, ar putea, lesne, să împartă 
candidaţii în trei categorii: Categoria Dandanache, 
respectiv, Farfuridi sau Caţavencu. Singura dificultate 

vizibilă e că azi, orice candidat acumulează nişte calităţi 
care amintesc de tustrei eroi caragialieni. Astea se 
datorează vizionarismului lui nea Iancu. Care a scris 
pentru viitor.

Poate să placă cuiva, poate să nu placă, dar asta e: „O 
scrisoare pierdută” este piesa românească clasică cu care 
ne facem cunoscuţi în lume. Francezilor, englezilor, 
ruşilor le poartă faima în lume (prin intermediul pieselor 
de teatru reprezentative) impostorii şi fariseii, varii 
probleme de familie (moştenire împărţită nereuşit, sfada 
între case şi nenorocirile tinerilor), revizorii de nevoie şi 
corupţia...

Pe când românii, în textul lor dramatic exponenţial, 
se pregătesc energic de un exerciţiu democratic: alegerile 
parlamentare. Tema e una modernă. Şi foarte actuală. În 
comunism, apropo, piesa putea să pară anacronică şi - 
deductiv - depăşită de timp. S-a dovedit însă că noi abia 
re-învăţăm exerciţiul electoral. Cu aceeaşi osârdie a 
Cetăţeanului Turmentat şi... cu aceleaşi şanse de a 
rămâne veşnic repetenţi. Nu am învăţat minte şi nu ne-
am schimbat deloc! Nenea Iancu ştia ce ştia (spre 
deosebire de criticii care au prezis o viaţă scurtă 
pieselor).

Înainte de a avea o experienţă democratică de durată, 
Caragiale a intuit artistic toate jocurile posibile. La o 
lectură atentă, putem desprinde o deconstrucţie a 
tuturor tipurilor de discurs electoral. Chiar dacă se pare 

că începe cu o notă demagogică majoră, din registrul cel 
mai înalt, imposibilă de depăşit în vreun fel 
(comportamentul şi discursul lui Caţavencu), modelul 
este dezvoltat până la platitudinea telurică, până la 
eludarea oricărei urme de vigoare. Este modelul 
ambiţios, al unui şantajist ordinar din registrul minor 
(Farfuridi). Iar într-un final ameţitor (spun de finalul 
evoluţiei evenimentelor, dar şi al discursului şi al 
personajului propriu-zis, ca tipar), avem PARADIGMA 
ABSOLUTĂ: Dandanache.

Emblematic este parcursul acesta năucitor, al 
„construirii candidatului ideal”, de la demagogul ţanţoş, 
la demagogul idiot şi până la idiotul minor şi meschin, 
dar cu asul potrivit în mâneca potrivită. Şi noi, care îl 
aplaudăm pe Caţavencu (patriotul sublim!), apoi râdem 
de el (demagogul), apoi ne temem de el (intrigantul, 
perfidul), parcurgem varianta josnică a lui Farfuridi, în 
fine suntem nevoiţi să-l alegem pe Dandanache. Pentru 
că a) în felul acesta, îi pedepsim pe primii doi şi b) „aşa 
trebuie”! D. este idiotul util.

Iar apoi ne frângem coatele, ne muşcăm buzele, ne 
smulgem părul din barbă şi ne batem cu capul de zidul 
prefecturii, înţelegând că cel mai rău lucru pe care l-am 
fi putut face era chiar acesta: să-l alegem pe D. Şi 
prindem să înţelegem că în democraţie nu există decât 
aceşti trei candidaţi. Şi că, grăbindu-ne să fim exigenţi cu 
C. sau cu F., de fapt, îi croim cale bătută tipului celui mai 
mizerabil, celui mai indezirabil. 

 Caragiale este modern şi pentru acest aspect al 
comicului, care se numeşte comicul de limbaj. Or, 
comicul de situaţii este apanajul teatrului tradiţional. 
Comicul limbajului e o operaţie subtilă, atât la nivelul 
emiterii, cât şi la cel al receptării. Iar criza societăţii 
moderne este criza comunicării, criza limbajului, în 
primul rând.

Lumea, dacă şi evoluează, atunci înaintează pe o 
curbură iraţională şi imprevizibilă. Absolut firesc se 
întâmplă, uneori, că spirala evoluţiei lumii să se 
deformeze, să se turtească subit şi lumea să ne ajungă 
din urmă tocmai atunci când ni se părea că nu avem 
nicio şansă să o ajungem noi pe ea. Şi asta se poate 
întâmpla, inclusiv, din cauza că, vorba lui Andrei Pleşu, 
ne putem sincroniza cu lumea "printr-un fel de 
consubstanţialitate cu caragialitatea lumii". Altfel spus, 
odată ce lumea ajunge - fără şanse de scăpare! - în zona 
tiparelor lui Caragiale, reiese că... ne calcă pe urme. Or, 
noi suntem caragialieni... din oficiu, cum s-ar spune.

Modernitatea lui Caragiale s-a developat şi indirect, 
din mantaua lui ieşind teatrul absurdului. Teatrul 
modern, în esenţa lui. Teatrul absolut, dacă intrăm în 
substanţa spectacularului ionescian. Pe cât de împietrită 
în monumental e lumea lui Beckett, pe atât de heraclitian 
schimbătoare e cea a lui Ionesco. Beckett e stilizat (stilat, 
îmi vine să zic), metafizic, abstract, asocial. Ionesco e 
social şi sociabil, concret chiar şi atunci când e fixat într-

un sistem de lupe şi oglinzi deformatoare, este lunecos şi 
plin de surprize ca nisipul mişcător. 

Interesante sunt anticipările lui Ionesco, deschiderile 
spre viitor. Există la el o clară anticipare a 
postmodernismuli (ironie, parodie, intertext cultural ori 
profan, cotidian-uzual; autoreferinţe şi autopersiflări 
etc). Dar postmodernismul era pregătit şi de scriitura lui 
Caragiale, ironică, parodică, parafrastică (ce face numai 
„Răcnetul Carpaţilor!”!) Este evidentă (anticipativă şi ea) 
„legătura” lui Ionesco cu deconstructivismul (criza 
limbajului şi automatismele existenţei). Or, teatrul său 
chiar pe asta începe a se clădi: Cântăreaţa cheală, Lecţia, 
Scaunele, Jacques sau supunerea, dar păstrând elemente 
ale deconstrucţiei (filosofice, lingvistice) şi în Victimele 
datoriei, Ucigaş fără simbrie, Rinocerii, Regele moare. 
Dar deconstrucţia limbajului Ionesco a deprins-o de la 
Caragiale!

Cîntăreaţa cheală e o adevărată „tragedie a 
limbajului”. După şocul acestei piese eşti într-o  
permanentă frică: ceea ce rostesc eu, chiar în acest 
moment, mă reprezintă oare? Sunt gândurile şi cuvintele 
mele? Nu am luat cumva fraze de-a gata, care, implicit, 
pronunţă idei străine şi care n-au nimic în comun cu ceea 
ce sunt? După Caragiale şi Ionesco, deconstructivismul 
va veni pe un teren pregătit, arat cu plugul adânc, până 
la rădăcinile paraginei inerţiilor dorminde ale spiritului.

Iată o confirmare indirectă a acestor deducţii, făcută 
de nimeni altul decât Sartre: „Născut în afara Franţei, 
Ionesco ne analizează limba ca şi cum de la distanţă. El 
dezgoleşte în ea locurile comune, rutina. Dacă pornim de 
la Cântăreţa cheală, ni se relevă o imagine acută a 
absurdităţii limbii, şi încă atât de mult, încât nu-ţi mai 
vine să vorbeşti. Personajele lui nu vorbesc, ci imită într-
o cheie grotescă mecanismul jargonului. Ionesco goleşte 
«din interior» limba franceză, lăsând numai exclamări, 
onomatopee, imprecaţii.”

Ziceam însă că nu putea să vină chiar din nimic 
fenomenul Ionesco. Iată o parafrază din Caragiale în 
Ucigaş fără simbrie, mai concret, în „discursul electoral” 
al coanei Pipa: „Vă promit să schimb totul. Ca să schimbi 
totul, nu trebuie să schimbi nimic”. În contextul unei 
deconstrucţii filosofice, etice şi lingvistice, dar şi în 
formula sinceră a farsei, jocul ia amploare: „Vechile 
mistificări n-au rezistat analizei psihologice, analizei 
sociologice. Cea nouă va fi invulnerabilă: Nu vor exista 
decât neînţelegeri. Vom perfecţiona minciuna.”

Iar într-un nou context geopolitic, farsa devine 
grotescă, orwelliană: „Nu vom mai persecuta, dar vom 
pedepsi şi vom face dreptate. Nu vom coloniza 
popoarele, le vom ocupa pentru a le elibera. Nu-i vom 
exploata pe oameni, îi vom face să producă. Munca 
obligatorie se va numi muncă voluntară. Războiul se va 
numi pace şi totul va fi schimbat[...]” Ce conexiune 
firească între Caragiale şi Orwell (via Ionesco)!

 Contramiturile lui Ionesco (nu sunt sigur că am 
inventat cel mai potrivit cuvânt pentru desemnarea 
fenomenului) nu înseamnă, în mod univoc şi absolut, 
distrugerea miturilor teatrului sau ale miturilor proprii, 
aşa cum sunt văzute de alţii (pseudoprefixul „contra-” 
poate fi şi complementar: contrabas, contrafagot, 
contraamiral). Ionesco, în esenţă, deconstruieşte miturile 
şi iluziile (pseudo)teatrale, aplicând, numaidecât şi al 
doilea prefix, „constructiv”, or, deconstrucţia luminează 
structurile interioare ale fenomenelor, estompînd 
automatismele, clişeele, falsurile şi înlocuind piesele 
uzate ale mecanismului.

În ultimă instanţă, pentru omul care spunea că „simt 
enorm şi văz monstruos”, noi nu putem fi decât 
imitatori, epigoni şi urmaşi secvenţiali. M-aş mulţumi 
să-i pot urma doar unul dintre sfaturile pe care încerca 
să mi le dea: să detest pe ticăloşii care, în loc să-şi 
iubească patria (şi să o respecte), o curtează, o măgulesc 
şi o exaltă... „ca pe o bătrână cochetă nebună”. Şi chiar 
asta încerc să fac. Chiar dacă, din această cauză, toată 
protipendada îmi întregeşte, zi de zi, lista adversarilor 
înrăiţi. 

P.S. Dar, ca să rămânem absoluţi în cercul 
caragialian, ne vom şi ierta reciproc. Foarte lesne şi 
foarte... iresponsabil. Pentru că - în ideea lui Nicolae 
Steinhardt din „Secretul scrisorii pierdute” - peste tot 
pluteşte duhul creştin al neagresivităţii, duhul 
împăcărilor subite, înainte de a declanşa adevăratul 
conflict, înainte de a ne expune vreun caracter cu 
adevărat principial: „Iartă-mă coană Joiţico!" - „Te iert!”

Este dialogul postelectoral clasic, binecunoscut în 
toată lumea.

Decembrie         2012

2012 anul Caragiale
Caragiale şi actualitatea, via 
Ionesco

Mircea V. CIOBANU

 Bustul  de bronz al lui I.L.Caragiale, opera scuptorilor ploieşteni-GH.Damian şi Gh.Toma, 1952
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respect pentru propriul lor patriotism şi curaj civic” . Obiect-
totem al gintei răzvrătiţilor, pe el va jura Miţa Baston în 
clipele de cumpănă:  „Jur pe tot ce mi-a rămas mai scump, 
jur pe Statua Libertăţii de la Ploieşti, că are să fie o istorie!...”
Treptat, oraşul natal al autorului Scrisorii pierdute îşi 
estompează conturul real şi, supraevaluat,  devine, cum 
a demonstart recent Dan Gulea în „Viaţa Românească”, 
un „oraş utopic”, ceea ce s-ar traduce, după profesorul 
ploieştean,  „prin construirea, cu scop ironic, a unei 
metropole imaginare ale cărei cerinţe depăşesc cu mult 
realitatea administrativă”. Textul emblemă de consacrare a 
acestui statut este povestirea cu evident caracter 
autobiografic, Boborul!, apărută în acelaşi ziar 
conservator amintit, „Epoca”, din noiembrie 1896, unde 
autorul ei lucra ca redactor. Povestirea împrumută 
pentru început ţinuta unei sobre disertaţii ştiinţifice: „În 
secolul nostru s-a născut şi s-a sfîrşit un stat foarte interesant, 
pe care nu-i este permis unui istoric conştiincios să-l piarză 
din vedere. Voi să vorbesc despre Republica de la Ploieşti, un 
stat care, deşi a durat numai vreo cincisprezece ore, a marcat 
desigur o pagină celebră în istoria contemporană”. Foarte 
repede însă, tonul grav este părăsit, locul istoricului 
obiectiv e luat de acela al fostului martor prezent la 
evenimente, dar nu „în calitate de gură-cască”, de soiul 
lui Leonida, ci de actor direct implicat în derularea 
acestora, ca subcomisar de poliţie la 17 ani, în locul 
„zbirului” pe care l-a dezarmat „luîndu-i sabia din cui”. 
„Da, se înflăcărează tardiv scriitorul, am fost unul din cei 
mai aprigi susţinători ai  ordinii în Republica Ploieştilor. 
Ceasuri glorioase, n-am să vă uit!”. Urmează, din această 
perspectivă, relatarea ceas cu ceas a evenimentelor din 
noaptea de 7 spre 8 august, cu clasica ocupare a 
punctelor strategice: telegraful, închisoarea, cazarma, cu 
fratenizarea militarilor şi  indispensabila înarmare a 
poporului cu săbii, puşti, pistoale şi reteveie, cu 
nelipsitul discurs al Prezidentului urcat la tribuna 
improvizată – un scaun de tocat cîrnaţi –  şi cu  
momentul culminant al sărbătoririi victoriei înfăţişat de 
marele poet epic Caragiale prin apelul la ample 
desfăşurări expresive de liră homerică împletite cu 
uşoare acorduri de ţambal autohton: „Aici, pe iarbă, se-
ncinge un zaiafet  nepomenit în analele celor mai bătrîne 
republice. Grătarele sfîrîie aruncînd în aer  valuri de miros 
fierbinte şi gras, ca nişte altare antice pe care se ard ofrandele 
unui zeu tutelar. Canalele o dată deschise nu se mai închid. 
Poloboacele golite se rostogolesc hodorogind departe, ca nişte 
ruginite instituţiuni ce nu mai corespund exigenţelor 
moderne, şi, în locul lor, se-mping cu greutate alte poloboace 
pline, ca nişte reforme pe cari le reclamă spiritul progresist al 
timpului şi interesele vitale ale societăţii. Ce veselie! ce avînt! 
ce entuziasm!... A! sînt sublime momentele cînd un popor 
martir sfarmă obedele şi cătuşele tiraniei şi, aruncîndu-le 
departe, tare de dreptul său, fără ură, uitînd trecutul odios, 
închină des, dar sincer,  pentru  sfînta Libertate şi – te pupă!”. 
Dacă în aceste rînduri, Caragiale recurge la repertoriul 
frazeologic al lui Caţavencu şi Farfuridi, în finalul 
povestirii, el îl plagiază pe Leonida, împrumutîndu-i 
replicile cu privire la monstrul venit din capitală să 
curme viaţa nou-înfiripatei republici. „Ce era? Era 
Reacţiunea. Reacţiunea cu tot ce are ea mai oribil şi mai hidos 
– un batalion complet de vînători... Aşa s-a sfîrşit cu 
Republica noastră! Aşa Reacţiunea a sfîşiat cea mai eroică 
pagină a liberalismului român!”.   

 S-a spus, de către istoricii consacraţi, că de fapt 
„Republica” de la Ploieşti a fost o mistificare a presei şi a 
unor turişti gură-cască de talia lui Leonida. Insurecţia a 
avut ca obiectiv, cum va declara mai tîrziu chiar ex-auto-
Prezidentul Candiano-Popescu, nu schimbarea formei 
de guverrnămînt, nu abolirea monarhiei, ci, strict, 
înlăturarea şi înlocuirea lui Carol I. Nici Caragiale, ni se 
pare, nu rămîne cu totul străin de această mistificare. 
Într-o reluare a istoriei revoluţiei de o zi ploieştene, el 
reaşază totuşi lucrurile pe făgaşul lor firesc: „totul rămîne 
o scenă, cel mult un act de operetă-bufă sau de parodie”. Dar 
dincolo de apetitul pentru spectacolul parodic 
demitizant, dincolo de armura auto-ironică adoptată, 
bănuim şi o uşoară nostalgie a „sentimentalului” 
Caragiale faţă de întîmplări memorabile din propriul său 
trecut, cum este şi aceasta legată de revoluţia 
ploieşteană. Dovadă, cîteva rînduri dintr-o scrisoare 
berlineză către Paul Zarifopol: „Astăzi 8/21 aug. se-
mplinesc 37 de ani de la Republica din Ploieşti. La ceasul cînd 
îţi scriu aceste rînduri, tămbălăul de la grădina Lipănescului 
era pe drojdii. Simt picurîndu-mi o lacrim' de duioasă 
amintire: eram de optsprezece rose! O! scumpa mea 
Republică! Parcă n-a mai fost de cînd lumea!” N-a fost să fie. 
La regretele lui nenea Iancu să le adăugăm şi pe ale 
noastre.  Căci, prin ratarea revoluţiei ploieştene, românii 
au pierdut – răsuciţi-vă în groapă, voi, defuncţi apostoli 
ai protocronismului naţional ! –  şansa primei republici 
ivite în zorii Europei moderne doldora de monarhii, 
dacă nu ca ţară, măcar ca oraş-republică. Ca în atîtea 
rînduri, şi acum, istoria a fost vitregă cu noi.  

Notă: Orice asociere între cele relatate în acest articol 
şi oameni, locuri, evenimente din zilele noastre este 
forţată şi neavenită, străină de intenţia absolut inocentă a 
semnatarului său.  Honni soit qui mal y pense!

  

 

Care sînt ipostazele literare ale dulcilor sporovăieli la 
ceas de seară ale cuplului în patul conjugal?  Camil 
Petrescu le-a înălţat spre culmile sublimului, pe aripile 
filosofiei şi ale erosului, în cunoscutul său roman de 
dragoste şi război, după ce, anterior, I. L. Caragiale le 
coborîse pînă la ultimul nivel al ridicolului, efect al 
decrepitudinii fizice şi intelectuale, în Conu Leonida 
faţă cu reacţiunea.  Citită (interpretată) de autor în 
salonul literar  deschis de mentorul „Junimii” la 
Bucureşti, fără deosebit ecou de audienţă, găzduită în 
numărul din februarie 1880, al revistei „Convorbiri 
literare”, „mica farsă”, cum o califică în memoriile sale 
Titu Maiorescu, creşte în  preţuirea publicului, şi, 
desigur, a criticii, pînă la rangul de „capodoperă 
miniaturală” conferit de Florin Faifer în prestigiosul 
dicţionar academic al literaturii române. Ca şi în cazul 
comediei anterioare, cadrul de desfăşurare a 
„evenimentelor” este acela  al mahalalei bucureştene, 
într-o altă „noapte furtunoasă”, de, aflăm pe parcurs,  
lăsata secului. Piesa începe abrupt cu proiecţia de sine a 
bătrînului revoluţionar în halat, papuci şi scufie de 
noapte, Leonida, ca emanaţie a unui mitic „11 făurar”, 
evocat cu mîndrie în faţa consoartei dumisale de-a doua, 
Efimiţa. Cu acestă evocare, Caragiale începe construcţia 
insolitului său concept de revoluţie la români. Aflăm 
mai întîi că ea e un model de manipulare prin mass-
media, în cazul de faţă, presa scrisă, reprezentată de 
„Aurora Democratică”. Om al timpurilor moderne, 
conform ritualului său matinal de conectare la „mersul 
ţării”, Leonida beneficiază pe această cale de buna 
vestire a căderii tiraniei. În speţă, detronarea lui Cuza, 
prin actul de la 11 februarie 1866. Tot prin mijlocirea 
presei are loc o deturnare de sensuri. O lovitură de palat 
la adăpostul nopţii, în termeni moderni, un puci, 
condusă de o minoritate mai mult sau mai puţin ocultă  
de complotişti, cu sprijinul hotărîtor al  unor ofiţeri 
superiori, primeşte, în pofida oricăror evidenţe istorice şi 
definiţii consacrate, înnobilatul nume de revoluţie, ceea ce 
ar presupune o implicare directă de pături largi 
populare. Această participare are şi ea loc, dar în cazul 
nostru post factum, fără violenţă şi vărsare de sînge, şi 
capătă, într-o versiune tipic autohtonă, alura unui 
spectacol de bîlci în care se descătuşează „furia 
poporului”: „Ce să vezi, domnule? Steaguri, muzici, chiote, 
tămbălău, lucru mare, şi lume, lume... de-ţi venea ameţeală, 
nu altceva”. Cuvîntul de ordine pentru toţi virtualii 
participanţi la petrecere este lansat de personajul titular 
al farsei caragialiene: „Hai şi noi pe la revuluţie”. Leonida 
descoperă, cum s-ar zic, turismul revoluţionar. O altă 
problemă ridicată de autor e aceea a recunoaşterii 
internaţionale, care conferă, desigur, un spor de 
prestigiu evenimentelor. Nu lipseşte nici mostra de 
îmbăţoşare tipic dîmboviţeană, evidentă în comentariul 
la telegrama de „firitisire” a lui „Galibardi”: „i-a plăcut şi 
lui  cum am adus noi lucrul cu un sul subţire ca să dăm 
exemplu Evropii”. 

În anii ce au urmat, n-au lipsit sentimentele de culpă 
şi de jenă ale unora dintre foştii complotişti, mai ales că 
în cazul reprezentanţilor armatei era vorba de o 
încălcare a jurământului militar, şi tot presa de partid şi-
a asumat rolul de a le contracara – relatează prinţul 
Nicolae Şuţu în memoriile sale –  prin imaginea 
supradimensionată a „eroilor de la 11 februarie”. Şi la 
Caragiale, fantasma lui 11 fevruarie, aureolată de 
trecerea timpului, va circula prin comediile următoare. 
Ea e un semn de recunoaştere în Scrisoarea pierdută, 
prin care cetăţeanul turmentat îşi clamează apartenenţa 
la aceeaşi eroică familie: „Mă cunoaşte conu Zaharia de la 
11 fevruarie...”; în cazul Miţei Baston (D-ale 
carnavalului), sintagma în chestiune devine expresie a 
unei forţe magice moştenite cu care nu e de joacă: „ai  
uitat că sînt fiică din popor şi sînt violentă, ai uitat că sînt 
republicană, că-n vinele mele curge sîngele martirilor de la 11 
fevruarie; ai uitat că sînt ploieşteancă – da ploieşteancă ! 
Năică, şi am să-ţi torn o revoluţie, da o revoluţie... să mă 
pomeneşti!...”. Problema participanţilor la revoluţie e 
reluată în proză de acelaşi Caragiale, mai întîi, într-o 
versiune prescurtată a unui „episod de la 11 fevruarie 
1866”, mai precis, din „ajunul teribilei zile, în care era să 
se verse atîta... şampanie”, cu falsul elogiu al   „avîntului 
admirabil” şi al spiritului de sacrificiu probate cu acest 
prilej de negustorimea română. Un exemplu de 
„sacrificiu extrem” pentru patrie este pungociul de sfanţi 
trîntit de „un nea Ghiţă” pe masa „martirilor”, înainte de 
„încercarea finală” (Entuziasm şi hotărîre, „Moftul 
român”, 29 ian. 1893). Reluat peste cîţiva ani în „Epoca”, 
textul e substanţial îmbogăţit cu detalii privind 
circumstanţele istorice, atmosfera şi psihologia 
participanţilor la revoluţie. Între aceştia, militarii din 
Dealul Spirii, care „îşi făceau datoria”, pregătind 
tunurile menite protecţiei complotiştilor nocturni,  

înbrăcîndu-le roţile în paie ca să nu strice cumva 
„somnul paşnicilor mahalagii”. Scena se mută apoi într-
una din secţiunile conspirative unde prezidentul, liberal 
fanatic ce mîncase la 1848 „jimbla exilului”, ţine în faţa 
tinerilor carbonari un discurs în cel mai autentic stil 
caţavencian. Fiindcă la o revoluţie  nu pot lipsi sub nici 
un motiv discursurile, despre curaj, jertfă şi patriotism. 
Urmează episodul ştiut al „pungociului unsuros, destul 
de greu, plin cu mărunţiş”, trîntit de nenea, de data asta, 
Niţă (detectivii literari i-au aflat numele întreg, real: Niţă 
Stere) pe masa prezidiului, prelungit acum prin 
momentul plin de tensiune al „fitanţiei” pretinse şi 
obţinute de vajnicul negustor – primul certificat de 
revoluţionar din istoria universală. În virtutea acestuia, 
„cumintele nenea Niţă” va încasa „partea-i cuvenită  
după luptele sale pentru răsturnarea tiraniei”, 
binemeritînd de la patrie, pe lîngă alte avantaje, „un otel 
nobiliar, un echipaj blazonat şi cîteva milioane”. Textul 
din „Epoca”, 30 martie 1897, capătă titlul semnificativ de 
Răsplata jertfei patriotice. Sînt de prisos comentariile.

Întorcîndu-ne la Conu Leonida..., să observăm că 
ideea de revoluţie e augmentată aici cu aceea, de mare 
prestigiu şi ea, a republicii. Odată cu căderea tiraniei, 
Republica e aclamată în citata „Auroră Democratică” şi 
formează obiectul unui amplu şi doct excursus  teoretic, 
desfăşurat de eroul nostru în faţa nedumeritei coană 
Efimiţa. În marginea utopicului proiect leonidian s-a 
glosat prea mult ca să mai fie nevoie şi de intervenţia 
noastră. Ne-am opri numai la un amănunt, în aparenţă 
minor, legat de spaima vechiului luptător de la 11 
februarie că tămbălăul din noapte („Efimiţa: Bătălie la 
toartă, soro: pistoale, puşti, tunuri, Leonido, ţipete, chiote, 
lucru mare...”) nu poate fi mult îndrăgita revoluţie, din 

bunele motive, mai întîi, că „nu-i voie de la poliţie”, 
apoi, că nici n-are cine s-o facă, fiind „ai noştri la 
putere”; rămîne, după studierea „Ultimelor ştiri”  din 
gazetă, certitudinea „strigoiului” apocaliptic al 
reacţiunii, care, iată, „stă la pîndă, ascuţindu-şi ghiarele şi 
aşteptînd momentul oportun pentru poftele ei antinaţionale”, 
de unde, necesitatea retragerii strategice, cu trenul,  la 
Ploieşti. „Acolo nu mai mi-e frică: sînt între ai mei! 
Republicani toţi, săracii!”. Aceste cuvinte sînt un preludiu 
la tema vestitei mişcări antidinastice din urbea 
prahoveană, de la  8 august 1870, cunoscută îndeobşte, 
din nou prin deturnarea ulterioară a adevărului istoric, 
drept „Republica de la Ploieşti”, temă şi ea recurentă în 
proza lui Caragiale. Legătura cu tema anterioară, a lui 11 
februarie, o face un text din „Convorbiri literare”, 1890, 
Grand Hotel „Victoria Română”, relatînd, fără urmă de 
dulcegărie sentimentală, o vizită, după ani, a scriitorului 
în urbea natală, unde recunoaşte maidanul jocurilor din 
copilărie dar şi al etalării virtuţilor cetăţeneşti: „Parcă văz 
încă maidanul plin de popor înghesuindu-se la o masă, pe care 
o săptămînă a stat zi şi noapte o condică enormă deschisă. Era 
după 11 fevruarie”. Iată acum şi imaginea aurorală a 
referendumului şi a votului multiplu ca expresie a 
datoriei de onoare faţă de ţară: „De cîte ori ieşeam de la 
şcoală, iscăleam toţi da, şi fiecare de mai multe ori... De mici 
aveam sentimente civice în oraşul meu natal!” . Peste trei 
ani, în „Moftul român”, în acelaşi registru ironic este 
evocată „vechia capitală a republicii de Prahova”, 
„cetatea clasică a Ploieştilor”, ridicată la rang de simbol 
al revoluţiei române, prin monumentul ce-i împodobeşte 
piaţa centrală, statuia Libertăţii, „un dar splendid pe care şi 
l-au făcut ploieştenii într-un momemnt de admiraţie şi de 
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antice; antică splendoare; pădure antică de semne etc.). 
Traversate de elanuri neoromantice – Străin de adevăr 

şi de minciună sau: Voi despărţi lumina de-ntuneric / C-un 
gest superb care alungă norii –, versurile lui Viorel 
Dinescu se apropie însă, adesea, de neoclasicism, prin 
tendinţa spre solemn, subliniată de măsura amplă a 
versurilor, iar zei, zeiţe, Giordano Bruno, Socrate, Einstein, 
Euclid etc. sunt puncte cardinale ale spiritualităţii umane cu 
ale căror voci poetul şi-o identifică pe a sa.

Resemantizând componentele realităţii, poetul 
sintetizează, prin aportul masiv al metaforei, un timp şi un 
spaţiu proteic, în căutare continuă a făgaşului potrivit, iar 
mâinile orei schimbă memoria anotimpului / Cât se va 
face dimineaţă-n vulpi, câtă vreme între ochi şi cer e o 
reciprocă susţinere, fiecare fiind, în ultimă instanţă, raţiune 
de a exista pentru fiecare: Cerul se sprijină pe ochii noştri 
flămânzi.

Atingeri cu estetica urâtului completează imaginarul 
poetic, într-o baladă veche ce aduce, mai de grabă, a 
blestem. Şi Balada iernilor albastre susţine această notă.

O formă alegorică a spectacolului existenţial e cea a 
unui circ întârziat, pentru care tristeţea nestatorniciei şi 
imaterialitatea gloriei sunt aspecte esenţiale, care nu fac 
decât să recapituleze –  cu obstinaţia ingenuităţii care se 
închipuie născocitoarea lumii – un drum parcurs de toţi: Şi-
n larma lumii s-au pierdut pe drum / Înfrângeri vechi 
speranţe înşelate / De la trapez doi mari actori de fum / 
Zâmbesc peste aplauze-ngheţate. Spectacularul e implicit, 
dar şi explicit: Când vânturi mari veneau din infinit / 
Copacii risipiţi sincronizau / Spectacolul din geamul 
aburit… 

Traversând clipe fără vârstă, eul liric parcurge, de fapt, 
un drum iniţiatic, însă legat la ochi, spre ascuţirea 
simţurilor, urmarea fiind Un foc de gânduri, orbitor, 
compact / Am împietrit în pragul unui vis / Mai nemilos, 
mai singur, mai abstract – urmând, conform îndemnului 
christic, drumul îngust: Şi-acuma caut pe poteca-ngustă / 
Rumoarea unor clipe fără vârstă. 

Coroborând solemnitatea clasică a gesturilor, a paşilor 
cu aspiraţia romantică spre dezmărginire, dar şi cu acuitatea 
simţurilor venind dinspre simbolism, Viorel Dinescu 
creează o arhitectonică prin care exprimă negarea ori, cel 
puţin, o atenuare a facilului, în stare să bulverseze podoaba 
liniştii din noi. Totodată, o melancolie desfrunzită se 
strecoară prin această îmbinare de concret şi livresc, fiind 
chiar liantul lor, în timp ce eul încearcă să se lepede de ea, 
flancat de recuzita simbolistă (Corăbii mari şi pânze 
cenuşii; crinii care-şi scuturau parfumul / Peste cadavrul 
nesfârşitei nopţi etc.) şi cutreierând acest domeniu al 
imaginaţiei, privind cutezător (ochiul meu rănit privea spre 
astre), romantic, când ziua şi cu noaptea se-mpăcară, 
urmându-şi menirea, încercând să răspundă unei 
fantomatice, poate, depărtări, ale cărei date, deşi imprecise, 
sunt promiţătoare.

Dincolo de toate orientările literare tangente, lirica lui 
Viorel Dinescu este înclinată spre o esenţializare a imaginii, 
prin renunţarea la contactul cu imediatul, înlocuit cu un 
inventar intangibil, peste care ninge din aştri, în vreme ce 
iubita, corelată pe deplin cu acest construct, e îndemnată să-
şi abandoneze preocupările teoretice (Ecuaţiile tale 
ciudate), în care o vagă urmă de atmosferă domestică – 
Chipul tău îmi surâde prin aburul unui ceai / Printre 
abscise şi coordonate – nu reuşeşte să îmblânzească 
universul rece care o absoarbe, iubirea însăşi având aici o 
configuraţie sui-generis, fiind armonia jocului de sfere / Ce 
cad într-o spirală-nnebunită.

Contemplarea sacerdotală, lucidă, echilibrată a 
existenţei, cuprinzând panoramic lumea tangibilă, 
contemporană, dar şi pe cea a imaginaţiei care a pornit din 
ea şi s-a întors la obârşie, în care asumarea destinului se 
face calm, fiindcă e un adevăr de prisme şi lumini, transpus 
în aspre legi care ne vin din înălţimi, îşi găseşte apoi, în 
creaţia dantescă, un liman spiritual. Alături de personajele 
lui Dante, poetul îşi reconsideră destinul sau dă glas 
frământărilor ontologice, traduse în întrebări exprimate 
retoric: Există oare cerul ideal? / Există undeva un drum 
spre stele?

În golful timpului prin care pluteşte, aşadar, trecând, de 
la apolinic la dionisiac, sinele poetului se manifestă ca un 
catalizator al unui univers alcătuit din elemente aparent 
disjuncte, experienţă din al cărei athanor iese fortificat, 
selectând excepţionalul, îndreptându-se spre un Arhipelag 
stelar, şi probând valoarea acestui volum monumental al 
literaturii române contemporane. 

O carte-document, în care se reliefează devenirea unui 
important poet contemporan, din păcate, ca şi în cazul altor 
confraţi ai săi,  nu suficient de bine cunoscut de public, e 
acest tom masiv, de aproape cinci sute de pagini, cu un 
aparat critic pe măsură, Dimensiunea ascunsă – Princeps 
Edit, Iaşi, 2011 –, în cuprinsul căruia se regăsesc treptele 
parcurse de autor de la volumele din 1983 (Ora ideală şi O 
altă nuanţă a revoluţiei) şi până la Omul virtual, din 2011, 
ultimul poem preconizând alte metamorfoze artistice: Ca 
prinţul Danemarcei mă-ntreabă masca-mi tristă / În care 
punct din spaţiu făptura mea există.

Apelând la prozodia clasică şi la cea modernă, 
străbătând cărări bătute de alţi şi alţi creatori sau căutând 
locuri neumblate, căutând să dezvăluie o parte a intuitei 
dimensiuni ascunse, prin revelarea perspectivei proprii 
asupra menirii poetului – făptură care, tranzitând lumea, ia 
act de tristeţile ei, pe care le transfigurează în vis, coborând 
din înălţimi astrale (Poetul trece printre grădini pustii / Şi 
poartă în privire constelaţii / El vede trenuri de melancolii 
/ Făcând popasuri inutile-n staţii), Viorel Dinescu se 
întâlneşte – cu sau fără voie – cu mulţi dintre cei frământaţi 
de patima scrisului, însă, dintre toţi, privind la nivelul 
întregului, cei de al căror scris este marcat, chiar dacă e sau 
nu vorba de afinităţi, sunt Dante Alighieri, Mihai Eminescu, 
Ion Barbu, Nichita Stănescu

O trăsătură definitorie a stilului poeziei lui Viorel 
Dinescu este expresivitatea, sporind şi căpătând, fireşte, noi 
şi noi nuanţe de la un volum la altul, într-o translare de la 
concretul pitoresc (căruţele ce duc spre iarmaroace, care 
pâlpâie sub dealuri), tulburător, încât nu ştii / De pleci spre 
seară sau de vii încoace,  la un univers al cărui grad de 
abstractizare creşte (începând chiar din volumul O altă 
nuanţă a revoluţiei, din 1983) – Dincolo de ninsoarea care 
vorbeşte-n vis –, încărcat de simboluri, în care pâlpâie 
semnale şi, fiindcă Ninge uşor peste oră, degeaba încerc / 
Să dau zăpada la o parte / La câţiva paşi un lup sfâşie 
noaptea / Şi-ncerc să mă lepăd de singurătate. În acest 
context, perspectiva oferită cititorului se înscrie în aceeaşi 
paradigmă, a căutării esenţelor: Am să tresar cândva în 
timpul pur / (…) / Schiţând în vis cu mâna amorţită /(…) / 
Desenul unor zodii fără leac / Spirala spaţiului întors spre 
sine / Formula unor forţe genuine… Uneori, imaginile au 
o accentuată notă de livresc, subliniat prin gesturi largi, 
teatrale, în timp ce cade ninsoarea ca o focă-mpuşcată sub 
lună ori când Un păstor ce cântă dintr-un nai spre zori sau 
Se întorc mistere antice în sunet / Şi se sinucide lemnul 
din viori / Iar în iarba crudă se stârneşte-un tunet.

Cu volumul Ecuaţii albastre, din 1984 – sinestezic încă 
din titlu –, poezia lui Viorel Dinescu se îndreaptă spre un 
ermetism susţinut printr-un lexic în care abundă termeni din 
domeniul matematicilor, pe care poetul-profesor îl slujeşte: 
Împart sectorul tot în mari cvartale / Prin străzi alterne, 
albe, fără nume / Şi în fragmente geometrice de lume / 
Rămân aceleaşi întrebări esenţiale // Aici sunt munţi sau 
geosinclinale / (…) / Întregul se-oglindeşte în fragmente… 
În Spaţiu Minkowski, de pildă, pentru că aici se produce 
combinarea dintre cele trei dimensiuni obişnuite ale 
spaţiului şi dimensiunea timpului, poetul ipostaziază o 
potenţială apropiere de perfecţiune, din hiperbole şi cifre, 
prin imagini care vin şi pleacă-n vid, acolo unde zilnic 
moare Euclid / Zdrobit de-absurdul altor ecuaţii // În 
drumul de la minus către plus… Barbian, aşadar, la nivelul 
expresiei îndeosebi – La ţărm ascuns, sub văluri de opal, / 
În sorbul unor lumi matriciale, / La polul negativ, 
paradoxal, / Se proiectează-n scheme infernale / Mai 
multe variante de final –, poetul aduce, în planul 
conţinutului, frământările dintotdeauna ale omului cu o 
sensibilitate exacerbată prin cunoaştere şi-şi construieşte, în 
apa unei imperfecte lentile, un tărâm abstras din concretul 
exoteric, dar căpătând valenţe ezoterice, În oceanul de 
pulsaţii şi semne / Triunghiuri transparente şi sfere, unde 
Se-nlănţuie elipse corecte… Iar, între raţiune şi sentiment, 
poetul cu formaţie matematică aşteaptă soluţia finală sau 
ecuaţia albastră.     

Când e prezent, eul liric îşi asumă, concomitent, statut 
de actor, regizor şi spectator, al cărui obiectiv e, mai ales, să 
contemple viaţa-muzeu, pentru ca, apoi, să aşternem totul 
pe hârtie / În formule cât mai exacte / Rătăcind în imensul 
ocean al lunii / Prin geometrii de-o antică splendoare, 
însă, fără inutile efuziuni, păstrând echilibrul rece, 
autoimpus (Ca să-mi ascund dorinţe şi ispite), al raţiunii, 
cu nostalgia evidentă a Antichităţii şi a Renaşterii, marcată, 
pe de altă parte, prin frecvenţa adjectivului „antic” (mistere 
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De  foarte mult timp m-am tot gândit să scriu un 
scurt material despre ce înseamnă să faci daruri și mai 
ales despre ceea ce simți când faci  asemenea gesturi. 
Să scriu un articol despre această bucurie pe care o 
încerci atunci când faci daruri și atunci când primești 
daruri de la cei dragi. Și nu cred a fi un moment mai 
potrivit decât acesta de la sfârșit de an în care să-mi 
duc la îndeplinire, în fine, această promisiune. 

Am intrat în ultima lună a anului, a anului de 
grație 2012 și așa cum știe toată lumea, această lună, 
de comercianți sau de psihologi,  sau și de unii și de 
alții, a fost denumită drept lună a cadourilor. Sigur că 
un sâmbure de adevăr a existat. Această lună este luna 
marilor sărbători de iarnă, a venirii lui Moș Crăciun, 
cel care, cu sacul plin vine la fiecare dintre noi,  cei 
buni sau răi, merituoși sau mai puțin merituoși și ne 
omenește cu ceva. Pentru  foarte mulți dintre noi  
darul cel mai de preț este o simplă urare de sănătate și 
de mulți ani și, vă asigur că nu e deloc puțin să 
primești o asemenea urare. 

Mi-am amintit, că pe vremuri circula un așa-zis 
blestem care, recunosc faptul că era de un cinism 
maxim dar care întărește ceea ce spuneam legat de 
urarea de sănătate și la mulți ani. Iată acel blestem.  Îl 
voi cita aici, exact așa cum era exprimat pentru a nu se 
pierde nimic din, totuși, savoarea lui.  ”Să dea 
Dumnezeu, spunea acel blestem, să aibă masa plină de 
tot felul de bunătăți, cu cele mai sofisticate mâncăruri și 
băuturi, să se rupă masa de greutatea bucatelor, dar…să nu 
le poată mânca” . Iată deci cât de frumoasă este urarea 
”să fii sănătos”, această urare care nu presupune nici 
un fel de cheltuială materială suplimentară, ci doar un 
gând bun, un gând curat, un gând asemănător unei 
rugi către Dumnezeu, chiar dacă această rugă nu este 
explicit exprimată.

 Una dintre marile bucurii pe care le poate încerca 
fiecare dintre noi, cu siguranță că este acela de a face 
daruri.

Pentru că suntem în luna darurilor, în această lună 
când  pentru mulţi dintre cei care sunt la vârsta 
copilăriei şi încă mai cred, spre fericirea lor, dar şi 
bucuria celor care pot să dăruiască, spun că mai cred, 
cu adevărat în Moş Crăciun, cu sacul lui cu daruri, 
consider nimerit să scriu aceste rânduri despre gestul, 
încărcat de nobleţe sufletească de a dărui, de a face 
acest gest atâta cât ni se mai oferă această şansă. M-am 
tot întrebat de-a lungul vieţii dacă eu, sau cei din jur,  
dăruim să ne bucurăm noi sau dacă dăruim să se 
bucure cei care primesc aceste daruri de la noi? Cu 
siguranţă că o facem şi pentru una şi pentru cealaltă. 
Şi se mai naşte o întrebare: dăruim doar celor care au 
nevoie, materială sau morală, sau dăruim la toţi cei 
dragi? Dăruim şi celor cunoscuţi dar şi celor 
necunoscuţi, dăruim la cei care merită sau dăruim şi la 
cei cu merite mai puţine dar cu speranţa că vor merita 
şi ei asta?

 În fond poate că nici nu trebuie să ne punem 
aceste întrebări pentru că a dărui trebuie să fie un gest 
din suflet făcut pentru pentru cunoscuţi şi 
necunoscuţi. 

Când este vorba despre a dărui, mereu îmi vine în 
minte gestul făcut de sfântul care, deşi era un frig de 
îngheţau pietrele, el când a văzut un om sărman, gol şi 
rebegit de frig şi-a rupt haina de pe el în două şi a 
împărţit-o cu cel nevoiaş. Nici o clipă nu s-a gândit la 
faptul că el însuşi va deveni victima vremii rele.

 Dăruieşte şi ţi se va dărui se spune tot în cărţile 
sfinte şi cu siguranţă că nimic nu este mai adevărat 
decât această afirmaţie.

 Doar dăruind poţi,cu adevărat, să te bucuri de 
darurile pe care le primeşti, şi în primul rând de darul 
de multă şi necondiţionată sănătate. 

Este sfârşit de an şi început de an. Sărbătorile, 
religioase dar şi cele laice legate de acest anotimp se 
rostogolesc frumos peste noi precum zăpezile din 
munţi şi grâul încolţit între ferestre. Şi zăpada şi grâul 
ne vestesc roada cea bogată din anul care va veni 
drept un dar de la Dumnezeu.

Să fiţi sănătoşi să vă puteţi bucura şi folosi de toate 
aceste daruri pe care le primiţi. Să fiţi sănătoşi  şi să vă 
puteţi bucura de sănătatea dăruită de Dumnezeu ca 
dar pentru a celebra naşterea Fiului său, Domnul 
Nostru Iisus Hristos. La mulţi ani! Primiţi drept dar 
din partea celui care semnează.   

Emilian MARCU

Decembrie         2012

condurul cenuşăresei
Daruri

Viorel Dinescu: 
  sau 
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Satul Giurgeşti vine aşezat pe mâna dreaptă, cum 
mergi pe Drumul Naţional Tg.Frumos-Paşcani, între 
Costeşti şi Ruginoasa. În fiecare an, cam de la Lăsatul 
Secului şi până de Ajun, toată Valea Bahluieţului 
Rece răsună de bătaia tobelor – lovite într-un ritm pe 
cât de alert, tot atât de armonios. Numai că nu 
oricine poate bate ”doba” din piele de viţel întinsă pe 
veşcă metalică. Dincolo de faptul că îţi trebuie 
meşteşug pentru ”bătut”, este şi foarte ostenitor. 
Celor neantrenaţi li se umflă mâna dreapta după 
doar două-trei ore de ”muncă” şi o săptămână 
întreagă după aceea nu mai pot face mare lucru cu 
ea. Tocmai de asta, dobaşii – băieţi aflaţi la graniţa 
dintre adolescenţă şi maturitate - se antrenează întreg 
postul Crăciunului, pentru a fi în formă totală de 
Ajun şi de Sf. Vasile (dar şi ”a douza”), când devin 
ursari în formaţia tradiţională a cerbului. Acum, 
necontenit, vreme de trei zile, bat dobele, strigă şi 
dănţuiesc, acompaniaţi de un fluieraş, mergând din 
casă în casă. 

In fiecare ogradă de gospodar, în prezenţa 
gazdelor, cei din alaiul cerbului interpretează o 
scenetă specifică ce durează şi până la jumătate de 
ceas. Gălăgioasa formaţie include doi arnăuţi care 
sunt îmbrăcaţi naţional, 7-12 ursari, o babă, un 
moşneag, unul sau doi ”burghezi” (personaj satiric al 
comerciantului evreu), doi căldărari (căldărar şi 
căldărăriţă) şi cerbarul – cel care joaca cerbul. Ursarii-
dobaşi sunt îmbrăcaţi cu pantaloni albaştri, bluze 
roşii şi curele late cu nasturi de metal, având 
catarama acoperită cu o năframă înflorată. In 
diagonală îşi aşează o sadelcă de clopoţei din bronz, 
de diferite mărimi. În picioare îşi pun opinci, iar pe 
cap un fes în formă conică (din carton tare, acoperit 
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cu mătase roşie şi împodobit cu mărgele, oglinzi şi 
panglici de diferite culori) şi plete din păr de cal. Pe 
faţă au o mască simplă, din piele de iepure. Cerbul în 
care intră cel care îl joacă (adesea un matur, 
”profesionist”, mai cunoscuţi în Giurgeşti fiind Hupţ 
al Bârliboaiei şi Pompilică, apţi pentru asta şi acum, 
la etatea de 75 ani) este de fapt un covor ţesut în casă, 
viu colorat, peste care se cos bârneţe şi piei de iepure. 
Capul ( ) este făcut din lemn 
cu coarne naturale de cerb, împodobit cu panglici, 

. Informându-ne la 
sursă [http://ecomunitate.ro:89/Traditii(1007).html], 
aflăm că arta confecţionării costumelor şi a măştilor – 
în satele Giurgeşti şi Costeşti - se practică şi azi după 
vechile tradiţii. ”Cu câteva săptămâni înainte de 
Anul Nou, cei ce fac parte din ansamblurile de datini 
şi obiceiuri de iarnă Jocul cerbului  încep să-şi 
pregătească costumele: se verifică atent hainele şi, 
după caz, se înlocuiesc piesele uzate. Pe coifurile 
ursarilor se cos mărgele tubulare (hurmuz) noi, 
sclipitoare, se înlocuiesc panglicile colorate şi se 
calcă, coamele din păr de cal se piaptănă, se 
lustruiesc sadelcile şi curelele cu nasturi de metal, 
astfel încât Noul An să fie întâmpinat cu multă 
strălucire şi culoare. Se fac măştile pentru babe şi 
moşnegi , confecţionate din pâslă şi vopsite apoi 
pentru a da expresie feţei”. Toată formaţia joacă 
după cântecul unui fluieraş (de-a lungul timpului, 
Ion Bârzu, Nicu şi Dumitru lui Bostan ori Nicu lui 
Chirivici), care este îmbrăcat în costum naţional sau 
măcar cu suman. 

cu maxilar clămpănitor

mărgele, oglinzi, beteală, flori etc

« »

«
»

In timpul reprezentaţiei folclorice 
cerbul se imbolnaveste si se lungeşte inert la pământ. 
Un ursar-dobaş îl mângâie şi încearcă să vadă ce are. 
Apoi decide că trebuie numaidecât descântat. În tot 
acest timp, ceilalţi mascaţi se vaicără şi ei de 
”nenorocire”. Numai că descântecul aduce 
însănătoşirea cerbului, dar şi bucuria şi veselia 
întregului alai [T. Liteanu, 
http://ecomunitate.ro:89/blog/descantecul_cerbului
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_de_la_costeti]: ”Aoleu şi aoleu,/ Ce-a păţit Valer al 

meu,/ De-a căzut jos la pământ,/ Aşa trist şi amărât?/ ‒ 

Când e vremea de trăit/ Tu ai gânduri de murit./ Uite la 
cureaua mea,/ Trei cuţite zac în ea,/ Unul râde, unul 
plânge,/ Altul zice c-ar bea sânge./ Te-am găsit într-o 
pădure,/ Agăţat în rug de mure,/ Eu frumos te-am 
dezgăţat,/ După mine te-am luat/ Şi te-am dus pe-un 
drum, pe-o vale,/ Pe-o potecă, pe cărare/ De nimeni 
călcată,/ De nimeni umblată,/ Numai de tânţari pişcată/ Şi 
de babe fermecată./ Şi ţi-am dat ţie să bei/ Zeamă de cuţit 
cât vrei,/ Că de nu te-i îndrepta,/ Amărâtă-i viaţa ta./ Apoi 
te-am dus/ La fântâna lui Adam,/ La râul lui Iordan/ Şi ţi-
am luat de pe cap/ Piele de ţap,/ De pe spinare/ Funduri de 
căldare,/ Iar corniţele tale aurii/ Să le dăm pe la cucoane,/ 
Să-şi facă cuier de haine,/ Să pună în el ursoane./ Dar tu 
cu asta să nu te laşi,/ Altă dragoste să-ţi caţi,/ Să te duci, 
bătute-ar vina,/ La copila cu pricina,/ Cu ciocu` s-o 
ciocăneşti,/ Cu aripa s-o plesneşti,/ Cu aripa zburătoare,/ 
Să nu poată sta-n picioare,/ Să nu poată mânca/ Până nu 
ne-o săruta/ Şi pe mine şi pe tine,/ Poate că ne-o fi mai 
bine./ La vatra cu trei tăciuni,/ Fac fetele rugăciuni,/ 
Miercurea şi vinerea,/ Să se poată mărita,/ Dar cine dracu´ 
să le ia,/ Că-s bătrâne ca mama/ Şi cărunte ca tata,/ Că nici 
mama nu-i bătrână,/ Că mai are-un dinte-n gură/ Şi mai 
are şi-o măsea/ Şi e prinsă-n lopăţea./ Dar eu ţie ce ţi-am 
spus,/ Să nu bei, să nu mănânci,/ Decât un păhărel de vin 
de poamă fragă/ De la Chirilă (numele gospodarului în 
ograda căruia a ajuns cerbul – n.ns.), din cadă/ Şi unu 
de rachiuaş,/ Iar mata din fluieraş/ Zi-i bădie-un un 
ciobănaş.” Ceea ce se sugerează este că am avut de-a 
face cu "moartea" anului care tocmai se încheie şi 
”naşterea” anului care stă să vină. De aceea, minute 
bune, se cântă şi se bat dobele pentru a dansa 
”burghezimea”, baba cu moşul şi căldărarii. La unele 
case se ”amestecă” în dans şi gazdele. ”Stâlpul” casei, 
mai ales dacă are fată de măritat, trebuie să pună la 
bătaie un kil de rachiu, una sau chiar două găleţi cu 
vin, un lighean de prăjituri şi să achite comoraşului 
(unul dintre arnăuţi) pe puţin o sută de lei.

crimele revoluţiei nu au fost găsiţi, se poate spune că, 
tot după 23 de ani, revoluţionarii sunt batjocoriţi şi 
umiliţi, discreditaţi şi ignoraţi, de parcă ei ar fi paria 
societăţii.

Actualilor guvernanţi nu le cade bine când li se 
aduce aminte că datorită acelui moment de mare curaj 
şi de mare demnitate, din 14 decembrie de la Iaşi, 
datorită momentelor de jertfă din 16-17-18-19-20-21 
decembrie de la Timişoara şi de descătuşare din 22 
decembrie de la Bucureşti şi din toată ţara, ei au această 
ţară adusă pe calea cea dreaptă a statelor democrate, a 
ţărilor în care valoarea este sau ar trebui să fie singura 
care dictează, singura care face şi împarte cărţile.

Suntem datori să nu murim încă. Avem misiunea 
de a salva imaginea revoluţionarului, aşa cum am ieşit 
în stradă pentru a salva imaginea ţării în acel 
decembrie 1989. Atunci învălmăşeala ne-a dat voie să 
ne rupem din lanţurile anonimatului, ne-a dat voie să 
încercăm şi să reuşim să fim, pentru prima oară în 50 
de ani, demni. 

Suntem datori, în primul rând, celor care au murit 
în braţele noastre, să le strălucim memoria, să salvăm 
de la terfelire, sfâşiere, parodiere ceea ce înseamnă 
luptător cu merite deosebite în revoluţia română, cei care de 
fapt au limitat numărul morţilor, cei care de fapt au 
reuşit să iasă învingători, chiar dacă, mai apoi, ne-am 
dat seama că noi ne-am luptat cu noi, atâta timp cât 
teroriştii au dispărut ca prin minune, ca şi cum nu ar fi 
existat niciodată.

Am rămas noi, terfeliţii şi batjocoriţii tuturor 
guvernelor, indiferent de coloratura lor politică, morţii 
revoluţiei, din ce în ce mai singuri şi în rest multă ură, 
disperare şi deznădejde.

Astăzi încercăm să ne aducem aminte că în 
România ar trebui să se vorbească de acel decembrie 
nu doar pe 14 decembrie, respectiv 22 decembrie, ci în 
fiecare zi. Poate aşa vom reuşi să salvăm şi imaginea 
revoluţionarului, rămas astăzi să interpreteze rolul 
ţiganului din parodia lui Marin Sorescu, după Miron 
Radu Paraschivescu „De of şi de aoleu” „...Da' acum 
am rămas bleg, / Amărât şi plin de jeg, / Ca nărojii ăi 
mai mari: / Nici gagică, nici piştari!”   

De ce mai avem nevoie de 14 decembrie, de 22 
decembrie? Datele acestea au creat una dintre cele mai 
mari confuzii care, iată, după 23 de ani, încă mai lasă în 
ceaţă o ţară întreagă. 

Poate şi pentru că revoluţionarii, care şi-au asumat 
revoluţia şi nu loviturile de stat, de palat, de budoar 
sau de catifea raiată, nu au acceptat, în marea lor 
majoritate, să fie ceea ce inima lor nu dorea să fie şi nici 
măcar interesele lor nu-i recomandau drept legitimii 
conducători, după sintagma „cel care cucereşte, 
stăpâneşte!”. 

Ei bine, revoluţionarii adevăraţi nu au dorit să 
stăpânească. Au scos ţara de sub roţile trenului tras de 
locomotiva comunismului şi au predat-o celor care au 
strigat că se pricep la reanimare, restructurare, reforme. 

Revoluţionarii s-au retras deoparte, fiind din ce în 
ce mai împinşi spre margini, uneori chiar peste 
balustradă.

Revoluţionarilor, din programul revoluţiei, nu le-a 
mai rămas decât data la care a avut loc acesta, chiar 
dacă şi aici constatăm mari divergenţe, în ciuda 
faptului că istoricii au reuşit să deseneze deja cadrul 
desfăşurării Revoluţiei române din decembrie 1989, 
fixându-i limitele începutului 14 decembrie 1989, la 
Iaşi, iar sfârşitul victorios al revoluţiei în 25 decembrie 
1989.

Astăzi sau, mai precis, de 23 de ani, cu mici excepţii, 
putem constata o depreciere gravă şi poate 
irecuperabilă a imaginii revoluţionarului, care şi-a 
permis să nu moară la revoluţie, care s-a mulţumit să 
contribuie decisiv la victoria acesteia, după ce colegii 
lui au sfârşit tragic, fie de gloanţele, pe care le-au 
inspirat o dată cu aerul tras în piept, fie sub şenilele 
tacurilor lăsate să treacă singure peste tot ceea ce le-a 
ieşit în cale.

Dacă nici după 23 de ani adevăraţii vinovaţi pentru 

braţe încrucişate (XII)

Adi CRISTI

jurnal cu scriitori

Ionel BOSTAN
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Manuscrisul 
de la Înviere

Horia ZILIERU

SPECTOGRAMĂ

Clopotniţa e nava spaţială
şi obiecte cosmice navigă
prin radiaţii gamma. Ca-n quadrigă
mân jetul reactiv şi în escală

mă scald în fluxul serofil. Sunt rigă
subt punct magnetic conjugat. Vestală
varana Venus manuscrise spală
dar forţa gravitaţiei mă strigă

şi limbi mobile clopotele scoală
de moarte sau de nuntă androgină:
contact şi decuplare. La orbire

satelizez şi nopţile cabire
lăuntricul cavou pe orbitală
la geofonul zero îl închină.  

Nici gagică, nici piştari! 

Dobaşii de la Giurgeşti
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jurnal cu scriitori

Emanuela ILIE

Greu de recomandat, 
în acest agitat (cum altfel 
?!) decembrie electoral, o 
lectură mai potrivită decât 
cartea de publicistică a lui 
Nicolae Prelipceanu, 
Odioseea. Un jurnal pe 
sărite, Institutul 
European, Iaşi, 2011. 
Elementele ei peritextuale 
vorbesc de la sine atât 
despre procesul de 
elaborare, cât şi despre 
formula, dominanta şi 
tematica acestui op în care 
scriitorul îşi devoalează, practic, identitatea socială – 
şi, prin ea, o parte a identităţii sale spirituale. Odioseea 
(truc lingvistic resuscitat, pe cale anamnetică, dintr-
un dialog-spectacol al autorului cu Nichita Stănescu) 
reuneşte texte din perioada 2006-2011, majoritatea 
publicate la pagina de opinii (op&ed) din „România 
Liberă”, cotidian la care autorul a fost şef al secţiei 
Cultură. Nota autorului şi prezentarea finală a cărţii, 
realizate de către acelaşi Nicolae Prelipceanu, le 
recomandă ca pe nişte „pagini negre”, crescute nu 
din vreo „înclinaţie morbidă a celui care le-a scris”, ci 
din chiar terenul mocirlos în care se tot afundă, de 
ceva vreme, „personajele şi realităţile” definitorii 
pentru actualitatea românească. „De altfel, credem că 
lumea românească actuală este chiar mai neagră 
decât se înfăţişează ea în această carte”, ne 
avertizează scriitorul care se imaginează în postura 
unui Ulise ce navighează „printre scilele si caribdele 
tranziţiei şi ale post-tranziţiei, întruchipate când de 
mentalităţi, când de oameni, când de faptele lor”.

Fireşte că interfaţa cărţii este  politică, dacă 
înţelegem prin politică un anume mod de raportare 
cu adevărat reflexivă la coordonatele definitorii ale 
realităţii româneşti: economicul, socialul, politicul, 
filosoficul. Pe axul acesta pe care mulţi publicişti îşi 
dovedesc, în ciuda intenţiilor contrarii, rigiditatea 
stilistică şi sterilitatea ideologică, Nicolae Prelipceanu 
dovedeşte însă o mare mobilitate. Mai întâi, pentru că 
în spaţiul democratic al textului său publicistic – text 
cu semn politic şi funcţie constructivă – se varsă o 
serie de afluenţi tematici dintre cei mai semnificativi 
astăzi: ,„democraţia de gazetă de perete”, alt nume 
pentru „deriva morală a lumii democratice”; 
manipularea grosolană, robotizarea, pe scurt, 
transformarea indivizilor în „morţi vii”, în sistemele 
totalitare şi nu numai (Inimă rece); „originalizarea” 
capitalismului şi „originalizarea” democraţiei  
(Capitalismul original); (ne)vinovatele plăceri ale 
politicianului român (Şeful rozelor); „pericolul 
familiilor de politicieni veroşi” ori acela al 
„clientelismului cras” (Triburile politice româneşti); 
mafiile, funcţiile şi prieteniile interesate (Amicus 
Plato?); „majoritatea toxică” şi Fericirea de a trăi în 
România; Rugăciunea ca ... „o alternativă la 
înjurătură” în perioada imediat post-electorală 
(Campania de rugăciuni); bigotismul înaltelor feţe 
politiceşti (Iunie, o comemorare); coma instituţională 
dar şi, plecând de la aceasta, metehnele unora dintre 
colegii scriitori  (precum „stilul cerşetor cu ştaif, dar 
de fapt fără niciun ştaif” – România şi instituţiile) etc. 
etc. De multe ori, titlul textului comprimă şi tema, şi 
atitudinea auctorială: Tâmpitopole, Excrescenţele 
haosului, 50% revoluţie şi restul continuitate, Asta, de 
bună seamă, nu e Europa!, Jaful în vreme de criză, Un nou 
gaz de luptă, gazul persuasiv, Alt glob n-aveţi?, Civilizaţia 
abuzului, Infernul sanitar, Strâmbă-lume etc. E de la sine 
înţeles că, nu de puţine ori, nodurile şi semnele 
subsumate acestor teme identitare sunt tratate cu 
solvent corosiv ori cu o simplă soluţie de continuitate, 
de care autorul uzitează totuşi în virtutea unei 
concepţii fundamental melioriste. Căci, în ciuda 
aparenţelor adesea contrarii, punctarea tarelor 
incurabile şi a nevralgiilor (să sperăm totuşi?!) 

pasagere ale societăţii româneşti de ieri şi de azi este, 
în Odioseea cel puţin, forma de manifestare a unei 
iubiri încă nevindecate.  

Apoi pentru că, oricât ar părea ele de sumbre, 
„paginile negre” ale lui Nicolae Prelipceanu se 
luminează subit când observatorul realităţii socio-
politice actuale, adică al lumii „care seamănă ca două 
picături de apă din două oceane surori cu aceea 
descrisă de Caragiale”, face loc scriitorului de 
formaţie şi profesie. Multitudinea de referinţe 
culturale din Odioseea aminteşte în permanenţă de 
faptul că jurnalul pe sărite este scris de un filolog care, 
chiar şi atunci când pare a privi exclusiv spre 
prezentul macro-  ori spre faptul divers, tu(r)nat 
mediatic, nu uită să invoce experienţe sedimentate în 
trecutul mai mult sau mai puţin glorios, pe deplin 
convins că „nu suntem decât nişte imitaţii palide ale 
unor fiinţe nefericite şi rătăcite de altădată”. Astfel, o 
ştire neagră, despre un cărăuş care a fost surprins 
bătându-şi sălbatic, cu muchea toporului, caii 
incapabili să tragă o căruţă supraîncărcată, îi 
aminteşte de discursul Sfântului Francisc ţinut 
vrăbiilor gălăgioase şi de aproape domesticirea 
lupului din Gubbio, ca modele exemplare de 
„înţelegere superioară, spirituală, a lumii create de 
Dumnezeu”. Criza finanţelor europene şi o 
propunere mai veche a lui Berlusconi – stoparea 
activităţilor burselor până trece criza – reprezintă 
pretextul perfect pentru invocarea teoriilor economice 
ale lui John Maynard Keynes, comentate via René 
Guénon, dar şi a memorabilelor rânduri despre 
„civilizaţia untului” scrise de Constantin Noica. 
Plecând de la „simpla enumerare a pericolelor care te 
pasc într-un Tâmpitopole modern, la care creatorul 
cuvântului, Ion Luca Caragiale, nici nu visa!”, 
scriitorul comentează valenţele Ţiganiadei de „operă 
întemeietoare, operă ctitoritoare”, al cărei autor ar 
trebui trecut  „printre ctitorii patriei, că printre cei ai 
literaturii române este deja, e drept doar în ochii 
câtorva cunoscători”. În sfârşit, posibilele consecinţe 
ale proiectului Roşia Montana sunt asemănate cu 
nimic altceva decât cu liniile peisajului mort, 
halucinant din Călăuza lui Tarkovski.

Ades întristătoare, uneori astringente, alteori 
dulci-amărui, dar întotdeauna efervescente, pilulele 
publicistice ale lui Nicolae Prelipceanu se pot 
administra în sezonul rece al alegerilor electorale ca o 
alternativă mai mult decât viabilă la nesfârşita lipsă 
de glagorie mediatică. Căci ele pot constitui un 
remediu de sezon la o maladie din păcate perpetuă...

Zilele culturale ale toamnei ne-au adus o dată cu 
izul frigului, pe panoplia editorială, un volum de 
poezii ale sufletului, sub semnătura Lilianei Petcu şi 
oblăduirea editurii InfoRapArt din Galaţi.

Acest volum intitulat sugestiv Poezia cuvintelor, 
nu  se prezintă în lumina unei stilistici poetice 
tradiţionale sau postmoderne, ci ca o încercare de 
luminare a unui fond interior şi sufletesc abandonat 
de către minţile exilate în rătăciri perpetue. Citind 
versurile ce se află între coperţile acestei cărţi am 
înţeles, şi o spun cât se poate de asumat, că poezia 
este poezie doar dacă poartă amprenta farmecului 

Cărţi de top

intimităţii personale care doreşte să se dezvăluie şi să 
fie descoperită.... Deasemenea versurile Lilianei Petcu 
mă trimit într-un fel la celebrele lămuriri socratice ale 
adevărurilor pe care nu ştim că le ştim, sau pe care 
credem că le ştim. Ce este iubirea? Ce este viaţa? Ce este 
lumea? Ce sens au avut întâmplările din viaţa noastră? 
Sunt doar câteva întrebări retorice pe care cititorul şi 
le poate pune răsfoind aceste pagini de răsfăţ 
metafizic: „ Mă zbat mereu în stare de-nvăţare / cunosc, 
lipindu-mi dese etichete / ating cu gândul aripi cât mai 
sacre / cobor apoi timid mai multe trepte, /  urc iar cu 
forţele voit crescânde / lupt aprig cu mulţimea unor dogme 
/ aştept ca înţelesul greu dat de concepte / să îmi adape 
spiritul tot mai avid de vorbe „ ( Maxima socratică ).

Nu întâlnim nici pe departe o reţetă poetică 
aparţinătoare unei epoci nici o rigiditate ritmica, 
întânlim nişte voci ale unei singure persoane care ştiu 
să nu se suprapună ci să fie distincte ceea ce dă de 
înţeles că Liliana Petcu reprezintă o personalitate 
poetica originală în spaţiul literar contemporan. 
Neavând de-a face cu un obsedant stil poetic, 
versurile ne oferă privilegiul de a întâlni o scriitură 
arborescentă, în unele locuri poate uşor ludică şi, nu 
în ultimul rând, o autenticitate şi febrilitate maximă: 
„Pe coama unui nor, ieri, / te-am văzut pe tine / te înclinai 
şi îmi dădeai bineţe / erai un fum ce se-ntorcea la mine / cu 
gesturi tandre pline de fineţe” ( Poveste). 

Sau: „ Vorbeşte timpul cu vocea unui mut / ne strigă 
după numele din născătoare  /chemând ascunsul care stă 
pierdut / în întunericul ascuns din fiecare, /  vorbeşte ca şi 
când nu ar vorbi  / filosofând de multe şi pe mize  / îşi 
conturează gândul a la Jüng  / citindu-ne pe toţi în psiho-
analize” ( Vorbeşte timpul).

Întreaga încărcătură emoţională pe care acest 
volum semnat de Liliana Petcu le adună, ne face să 
înţelegem mai bine rostul întâmplărilor şi tensiunilor 
din viaţa noastră, înclinaţia umană către 
superficialitate în detrimentul îmbrăţişării 
înţelepciunii sau sensurile paradigmatice ale 
curajului de a vorbi despre sine. Este un volum care, 
prin imparţialitatea sa de stil, întruneşte condiţiile 
satisfacerii tuturor papilelor gustative poetice, 
orietându-ne către o direcţie a echilibrului interior şi a 
încercării de cunoaştere a adevărurilor profunde care 
în fapt nu ne depăşesc din moment ce noi ne 
propunem să le depăşim: „ Venim din haosul născut în 
haos / al unei ordini fără de cusur / străbatem hăuri pline 
de-ntuneric / pentru-a ajunge într-una dintre lumi „ ( 
Născuţi din haos ).

În general, poezia este 
scrisă dintr-un 
raţionament ascuns şi 
indescifrabil, iar volumul 
cu care noi avem de-a 
face ne demonstrează 
parcă de ce într-un act de 
creaţie trebuie să lăsăm ca 
lucrurile să curgă de la 
sine. Ce rost ar mai avea o 
poezie dacă ar încerca să 
ofere un sistem? Ce rost 
ar mai avea o poezie dacă 
s-ar înscrie în tiparele 
unei sobrietăţi raţionaliste? Din păcate, poezia 
contemporană caută tipare peste tipare pentru a se 
face remarcată, pierde din vedere nevoia asumării 
interiorizării sau a identităţilor intrinseci. Dar nu este 
şi cazul Lilianei Petcu pentru că într-un spaţiu poetic 
contemporan profund dogmatizat îşi etalează curajul 
de a căuta comorile în propria intimitate în încercarea 
sa perpetuă de a ne face să înţelegem că simplitatea 
ca atare poate fi dificilă, după cum şi dificultatea 
poate fi uneori simplă. De asemenea acest curaj de 
care vorbesc are menirea de a-i vindecca şi mângâia 
pe ceilalţi sau de a limpezi dilemele cu privire la 
vremurile şi lucrurile din minunata noastră lume ce 
se vrea nouă: „ Te chem în astă seară la ospăţul / ţinut în 
taină la o margine de gând / aleg ca numai tu să fii 
drumeţul / pe care vreau să-l pun cu mine-n rând, / te 
chem de la-nceput de rost de lume / să ne-aşezăm cuminţi 
la masă amândoi / să ne-nchinăm rostind acelaşi nume / şi 
să-mplinim acelaşi vis în doi, / te chem acum pentru întâia 
dată / la fel cum ultima va fi-n acelaşi timp / te-aştept la 
margine de gând în şoaptă / să-ţi dăruiesc în crez ospăţul 
cel mai fin „ (Chemare).

Decembrie         2012

Odioseea. O, moravuri româneşti!Odioseea

Tainele unei poezii a cuvintelor

Tudor PETCU
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Motto: Sunt gol de mine şi-s flămînd/ miroase
umbra-mi a pămînt/ în sînge-mi cîntă

păsări calde/ şi iarna arde, arde, arde...

Iaşi, 1 Decembrie 2012
Aşteptam ninsorile cu palmele dezvelite
carne albă, nouă să le înfăşoare oasele
subţiri cu noduri de pămînt
aşteptam de nopţi întregi ninsorile

oasele albe se înnegreau, trupul
devenise ameţitor de înalt,
încît puteam să mă amestec în zborul
vulturilor albi spulberînd cenuşa zorilor

şi mîinile imense nu încetau
să crească/ nu le mai puteam
ascunde la spate/ nu le mai puteam încălzi

în zori, rămuroase, răneau
zborul vulturului, argintat

Iaşi, 6 decembrie 2012
Este un om frumos: frumos ca imagine, frumos ca 

ţinută, frumos ca spirit. Putem să ne mobilăm cu cîtă 
ipocrizie poftim şi să nu recunoaştem, dar ne plac 
oamenii frumoşi, iar în ceea ce o priveşte pe colega 
mea, divinitatea trebuie să se fi angajat în migăloasă 
treabă, aceea de a turna în forma aceluiaşi trup 
frumuseţe, inteligenţă şi ambiţie. De regulă, slaba 
noastră fire nu ne îngăduie să ne „împovărăm” decît 
cu două dintre ele în cel mai fericit caz: Claudia P. 
este o excepţie, le poate duce fără a crîcni pe toate, ba 
chiar îţi şi poate zîmbi, dîndu-ţi de înţeles că grozava 
greutate s-a aşezat pe umerii cui trebuie!  
P.S. În dimineaţa aceasta am aflat că a adus pe lume o 
fetiţă vioaie, pusă pe şotii, pentru că şi-a cam luat 
mama prin surprindere.Să fie sănătoasă, ca toţi ai 
casei, şi să se bucure unii de alţii! Ce dar mai frumos 
puteau născoci Moş Nicolae, Moş Crăciun sau 
şăgalnica oră două a amiezii?     

Iaşi, 8 decembrie 2012
Ninge liniştit, urmăresc înfrigurată spectacolul 

iernii de la fereastră, după ce vreo două ceasuri m-am 
amestecat în peisaj.Curios, strada cu omăt afînat era 
aproape goală, doar nişte cîini se frămîntau pe lîngă 
gardurile curţilor, dînd de înţeles că ar face prăpăd 
dacă ar fi slobozi. Mă întreb dacă mai ştim să ne 
bucurăm de asemenea clipe magice sau dacă le mai 
observăm măcar, Nu mi-ar trebui prea mult să mă 
arunc în mijlocul străzii şi apoi să mă tot rostogolesc 
pînă la capătul aleii; îmi închipui că aş deveni un 
bulgăre uriaş de zăpadă care s-ar opri cu zgomot în 
şirul de maşini parcate aiurea în faţa spitalului. Şi 
dacă tot îmi las imaginaţia să o ia razna, mă întreb ce-
ar crede cineva dacă ar auzi din interiorul bulgărelui 
aceluia de zăpadă un colind. Cam aşa suna unul -care 
e mult mai lung- primit de la un prieten drag:”„Verde 
ramură de brad, / Doamne Lerui-Ler,/ Dă-mi putere 
ca să prad/ Stelele din cer!/ Hoţ de stele să mă fac/ 
Ochii să-mi aprindă, / Ca să lumine-n cerdac/ 
Vremilor colindă”.

Mă întreb unde sunt copiii cărora le place să facă 
oameni de zăpadă, unde sunt perechile de 
îndrăgostiţi, unde sunt... Ştiu oare ce firesc e în 
asemenea momente să-ţi vină să strigi:” 

 Preaplinul 
acesta sufletesc, care sunt sigură că se va converti în 
armonie cu sinele şi în lumină de dăruit şi altora, e o 
stare care ne încearcă atît de rar!E şi o cale de a ne 
aduce în noi înşine, după ce, neatenţi la adevăratele 
nevoi ale spiritului nostru, poate obosiţi, vulnerabili, 
ne părăsim ca pe nişte odăi străine şi apoi ne întrebăm 
de ce, de unde atîta nelinişte.

Mă încîntă că şi felinarul, de obicei orb, îşi varsă 
lumina în miez de noapte pe aleea îngustă şi pot 
urmări jocul fulgilor ce-mi dăruieşte cu generozitate 
trăiri pe care le-am crezut pierdute în ţesătura aspră a 
timpului.Uit de nebunia oraşului strivitor şi 

Daţi-mi un 
trup, voi munţilor,/ mărilor,/ daţi-mi alt trup să-mi 
descarc nebunia/ în plin!”(Lucian Blaga)?

alienant.E aproape trei dimineaţa şi nu mă îndur să 
renunţ la privelişte. Deschid din cînd în cînd fereastra 
şi las să pătrundă în odaie miros de iarnă în toată 
firea. Mi se face poftă să împodobesc bradul, să ascult 
colinde, să desenez pe ferestre fulgi şi moşi crăciuni  
burduhoşi.Îmi amintesc de un brăduţ vechi, pe care 
găsesc de cuviinţă să-l împodobesc acum cu straie de 
sărbătoare şi căruia-i promit că va sta la loc de cinste 
undeva prin casă pe toată perioada sărbătorilor. Mă 
pun pe treabă, dar tot spre fereastră îmi zboară 
privirea; mi se rostogolesc în minte atîtea poeme 
despre iarnă, însă unul ştiu sigur că, dintr-un motiv 
sau altul, l-am recitit an de an. De data aceasta, 
bucuria reîntîlnirii cu versul de excepţie al Constanţei 
Buzea vine însoţită de o tristeţe ciudată, gingaşă, ce 
mă atinge cu grijă parcă, dar golul iscat de această 
atingere se lărgeşte din ce în ce, adunînd, unele peste 
altele, ecourile atîtor gînduri... Cumva de numele 
poetesei se leagă începuturile mele             într-ale 
scrisului. Caut poemul întreg:
„Acolo unde cred că eşti
Nici trenurile nu străbat
Acolo ca de sticlă par
Pădurile de brad brumat.

Tot mai departe simţi şi taci
Adăugat la rest mereu
Şi nu mai pot înainta
Decât pierzîndu-mă şi eu.

Cum ninge alb, e orice drum
Şi alb respiră-ntregul timp
Nici nu te-aş recunoaşte-acum
Desperecheat şi fără nimb.

Mi-e milă şi să-mi amintesc
Dar nici să uit nu mă îndur
Cîtă părere-i în destin
Cîtă greşeală-i împrejur.

Cu degete de frig adun
Ca sub un şal înzăpezind
Sufletul nostru încă bun
Mişcarea lui către argint.

Cum ninge, nu s-ar mai opri
Şi fi-vor brazii îngrădiţi
Acolo unde cred că eşti
Printre barbari meteoriţi.

În fiecare an aştept
Să ningă, să te pot vedea
Dacă priveşti, dacă asculţi
Dacă mai înţelegi ceva”.

Iaşi, 9 decembrie 2012   
Mi-a rămas, se vede treaba gîndul tot la poeta care 

se va fi întîlnit de-acum cu cel pe care l-a iubit („La 
început îmi păruse ca un gladiator”), pe care l-a 
acceptat („Ne expediază în vacanţe lungi ca să-şi facă 
de cap”), care i-a adus nefericire („Cînd bărbatul nu 
mai este filtrul, ci conducta venoasă care-mi 
pompează zilnic moarte în doze mici, e trist. Sunt 
departe de a fi apărată şi sunt departe de a fi 
fericită”).

Mă amuz totuşi cînd recitesc din jurnalul publicat 
în 2009, Creştetul gheţarului, o secvenţă care îmi dă de 

jurnal cu scriitori
Pagini subiective

Ştefania HĂNESCU

gîndit, pentru că întîlniri ca aceea amintită de 
scriitoare am organizat şi eu împreună cu alţi colegi; 
nu-mi doresc decît ca opiniile participanţilor să fi fost 
altele ( desigur, în jurnalul poetei e vorba de anul 
1971!): „Şezătoare literară pentru elevi.(...) Totul, 
inclusiv noi, mai mult decît banal, disperat.(...) În 
prezentarea ce ni s-a făcut, ce ne-a fost dat să aflăm? 
Că eu sunt o poetă centripetă, iar Adrian este un poet 
centrifugal. Rămînem ţuţ. Asta este! Ca un tîmpit, Nae 
Stoian şi-a uitat limba-ntre dinţi şi rîde spre Adrian. 
Halal scenă cu intelectuali!(...) S-au făcut fotografii, ni 
s-a pus bliţul în ochi. Aşa că toţi am fost luminţai de 
binefacerile culturalizării...”.

Motto: „Ceilalţi lupi m-ar sfâşia dacă ar şti că urletul  
meu e, în realitate, un plîns.” (Octavian Paler)

Iaşi, 10 decembrie 2012  
Răsuciţi, încovoiaţi de propriile slăbiciuni pînă la 

urmă, nici nu mai băgăm de seamă cînd ne strecurăm 
din noi, împrumutăm treptat culoarea monotonă a 
peisajului, îngăduim să se risipească nepermis de 
mult din ceea ce suntem, din trupul sufletului nostru. 
Există riscul ca, în cazul unei încercări de-a ne 
recompune, să ne îngrozească noul chip, străin şi 
deformat, iar în disperare de cauză, probabil am alege 
să ocolim „oglinzile”.
...............................................................................................
.....
Moartea se iţeşte pe la ferestre, se plimbă prin curtea 
spitalului
bătrînul strigă caramba m-am săturat de înţepăturile 
voastre
destul că mîine mă duc la tomograf
uite parcă nici asta nu mai am chef s-o fac  
dimineaţă se uitau prin ochiul de geam un cîrd de 
îngeri
o să ningă i-am spus lui V., dar el a zis că mi-am 
pierdut minţile
îngerii nu croncănesc şi ce dacă, le-a venit şi lor aşa, 
de data asta....
...............................................................................................
.......
La capătul gropii, celălalt, gol
din care toată lumea se îndepărtase
doar strigătul mai stăruia,
doar strigătul cald pe care
îngerul îl ţinea părinteşte
în braţele-i transparente

învelea îngerul tremurînd
strigătul străjuind celălalt capăt
al gropii

încleştaţi unul în carnea celuilalt
un vultur şi prada lui se pierdeau
în nesfîrşirea cerului de pămînt

Iaşi, 11 decembrie 2012  
La capătul unei zile banale şi lungi, e chiar 

dimineaţă de-acum, după ce toată lumea s-a liniştit, 
arunc o privire peste cîteva pagini cărora, cam tot pe 
vremea aceasta, acum un an, le încredinţam cîteva 
gînduri.Descopăr cu dezamăgire că, în ciuda 
apropierii sărbătorilor, nici în sufletul meu, nici în al 
altora nu era prea multă bucurie:Parcă nu ne mai 
cuprinde ca în alţi ani febra sărbătorilor; în marile 
magazine, podoabele şi brazii strălucitori nu mai transmit 
emoţie, oamenii nu-şi mai ridică privirea asupra lor, copiii 
nu mai răscolesc printre jucării...(decembrie 2011). Nu 
ştiu cîte se vor fi schimbat în bine de anul trecut, nu 
ştiu dacă am învăţat să fim mai creativi sau mai 
pragmatici, poate nu întotdeauna toate acestea 
depind doar de noi; cu siguranţă însă există multe 
altele care stau în puterea noastră, iar hotărărea şi 
curajul pot 
reprezenta puntea 
dintre un vis şi 
împlinirea lui.Sper ca 
2013 să ajute la 
trecerea a 
nenumărate astfel de 
punţi, să ne aducă 
bucurii, putere şi 
încredere; în noi mai 
cu seamă.     

Decembrie         2012
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Între România şi Israel au existat întotdeauna, de la 
înfiinţarea Israelului în 1948, relaţii diplomatice 
consecutive la cel mai bun nivel. Ambasadorii 
României au fost primiţi - decenii la rând - excepţional 
în Ţara Sfântă iar ei, absolut toţi, şi-au îndeplinit 
misiunea diplomatică avută. În plus au ştiut să ţină 
legătura cu sutele de mii de evrei care au emigrat din 
România în Israel şi care au contribuit la puntea de 
legătură dintre ţările noastre. În ultimii cinci ani însă 
(patru ani şi-o prelungire) ambasadorul României în 
Israel, Eduard Iosiper, a procedat invers decât 
predecesorii lui, a dovedit nepăsare faţă de relaţiile 
cetăţenilor români domiciliaţi în Israel, a stricat 
legăturile cu majoritatea presei în limba română, cu 
organizaţii româneşti, etc. De aceea vă redau mai jos 
„discursul” ambasadorului Iosiper la plecarea din 
Israel, deşi, se înţelege, este vorba de un text ironic la 
adresa lui, care nu se îndură să părăsească Israelul, 
fiindcă probabil reprezintă pentru el „lapte şi miere”. 
Iată cuvântarea aşa cum a apărut în Revista Familiei 
din Israel.

Corespondenţă din Tel Aviv
Discursul ambasadorului României Eduard Iosiper 

la plecarea din Israel

Dragi israelieni şi israelience, 
Se ştie că un ambasador trebuie să fie cât de cât 

diplomat şi să aibă o dicţiune perfectă. Eu însă am un 
defect de vorbire, la câteva cuvinte spun „ă, ă, ă”, dar 
de asta nu se râde, ci de faptul că am acceptat postul 
de ambasador. Ca şi cum un bâlbâit e numit crainic la 
televiziune. Dar de când am fost funcţionar la 
ambasadă în Statele Unite, susţinătorii mei au aranjat 
să înaintez în grad, numai eu ştiu cum şi atunci şefii 
mei şi-au spus ca francezii pe vremuri: facem un 
ambasador pentru Orient! Şi m-au trimis în Orientul 
Apropiat, adică în Israel, ca să fac umbră în Ţara 
Sfântă. Şi aşa – pentru prima oară în viaţă – am ajuns 
aici unde am aflat că toţi ambasadorii care au fost 
înaintea mea au întreţinut relaţii perfecte cu originarii 
din România, cu presa, organizaţiile obşteşti, aşa că am 
hotărât ca eu să fac... invers. Am fost numit pentru 
patru ani dar mi s-a prelungit mandatul cu încă un an, 
ca să-i învăţ bine pe israelieni ce-nseamnă un adevărat 
ambasador. 

În afara rolului meu în faţa statului Israel, am avut 
obligaţia să mă ocup de cetăţenii români care 
domiciliază în Israel dar i-am tratat cu indiferenţă şi n-
am făcut nimic. Nu m-am dus nici la şedinţele unde 
am fost chemat, am trimis acolo diverşi oameni din 
ambasadă iar când nu le-a convenit de mine am făcut 
tot posibilul ca să scap de ei. Şi am scăpat!

Am primit în schimb, o nouă diplomată: pe 
nevastă-mea. Era păcat ca doi oameni să trăiască dintr-
o singură leafă în loc de două, plătite de România şi 
chiar m-am gândit să adaug pe firma ambasadei 
numele nostru ca să sune astfel: „Ambasada Familiei 
Iosiper” dar de la Bucureşti mi s-a spus că nu-i voie.

Până una alta am făcut din Ambasadă o adevărată 
feudă, unde nu mai intră nimeni, şi m-am lăudat că am 
schimbat sediul consulatului, deşi n-am niciun 
amestec la această modificare. 

Am avut însă grijă ca la consulat nimeni să nu 
discute frumos cu israelienii şi am reuşit. Atitudinea 
faţă de cetăţeni a celor din spatele ghişeului este în 
continuare rece, superioară, ca pe vremea 
comuniştilor, ca să înţeleagă bine aceşti cetăţeni că ne 
deranjează cu problemele lor agasante. 

Îmi place poziţia de ambasador căci fiind înalt şi 
voinic îi privesc pe toţi de sus şi chiar unii când mă 
văd venind zic: uite c-a sosit „ă, ă, ă”! În schimb 
nevastă-mea vorbeşte bine, e deşteaptă şi ştie să mişte 
sforile. Împotriva mea a scris majoritatea presei în 
româneşte dar nu-i nimic, căci conducătorii n-au grija 
mea, au grija lor, aşa că mi-am permis să nu particip la 
câteva evenimente importante legate de România. Mai 
ales că s-au strâns în jurul meu vreo sută-două de 
„iubitori de ambasadă”, care mă linguşesc iar eu îi 
chem la reuniunile pe care le fac să se gudure pe lângă 

mine. Iar când vin în Israel miniştri din România eu 
invit aceleaşi persoane ca să le zică că n-au văzut încă 
un ambasador atât de mare cum sunt eu. De aceea unii 
mi-au propus ca la plecarea din Israel să iau 
linguşitorii cu mine peste hotare şi să-i las acolo. 

N-am să uit Israelul şi mai ales că am făcut ce am 
dorit Ştiu că în bună parte originarii din România nu 
mă cunosc, nu-i interesează persoana mea iar 
majoritatea care mă ştie bine ar vrea să mă vadă plecat. 
Dar eu, ca de obicei, am să fac pe dos şi voi veni în 
Israel chiar dacă ei vor spune că rămân în amintirea lor 
ca cel mai nepotrivit ambasador pe care l-a avut 
vreodată România în Israel.

Notă: Corespondentul nostru ne-a comunicat că 
Eduard Iosiper mai are de stat în Israel puţin timp ca să-
şi facă plinul de 5 ani. De aceea i-am pregătit cuvântarea 
de mai sus pe care s-o ţină la despărţire dacă vrea să 
respecte adevărul măcar la plecare. 

Decembrie         2012
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Sărbători fericite 

şi

La mulţi ani

PREMIILE  REVISTEI 

Contact international
2012

Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos) – Geo Vasile
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii) – Cornel Ungureanu
Premiul Pythagoras (pentru înflorirea în aludel a materiei prima) - Adrian Popescu
Premiul Paracelsus (pentru excelenţă în redarea harului fantastic) - Nicolae Băciuţ
Premiul Sophia (pentru şlefuirea pietrei filosofale) – Gheorghe Schwartz
Premiul Aurora (pentru sublimarea liricii în athanor ) – Gellu Dorian
Premiul Dimitrie Cantemir (pentru aşezarea erudiţiei în piatra unghiulară a templului culturii) – 
                                                  Revistelor "Oglinda literară", Focşani şi "Cultura", Bucureşti
Premiul Acta Neurologica Moldavica (pentru vibraţia luminii în plasticitatea neuronală) – Dafin Mureşanu
Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii)  - Julieta Carmen Pendefunda 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) - Cristinel C. Popa
Premiul Robinson (pentru urcarea scării lui Iacob prin sublime încercări) - Lucian Nicolae
Premiul Arcadia (pentru excelenta metamorfoză a culorilor în cuvinte) – Elena Cristina Potop
Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din arta regală) – Bogdan Constantin Dogaru
Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) – Liviu Pendefunda

Astazi s-a născut Hristos

Astazi s-a născut Hristos

Mesia chip luminos

Lăudaţi şi cântaţi

Şi va bucuraţi!

Mititel infăşăţel

În scutec de bumbăcel

Lăudaţi şi cântaţi

Şi va bucuraţi!

Neaua ninge

Nu-l atinge

Vantul bate

Nu-l răzbate

Lăudaţi şi cântaţi

Şi va bucuraţi!

Si de acum

Până-n vecie

Mila domnului să fie

Lăudaţi şi cântaţi

Şi va bucuraţi!

Colindăm, colindăm iarna 

Sculaţi-vă gazde mari 

În sara de Crăciun 

Sculaţi voi români plugari 

In sara de Crăciun 

Că va vin colindatori 

În sara de Crăciun 

Noaptea pe la cântători 

În sara de Crăciun 

Colindăm, colindăm iarna 

Pe la uşi, pe la fereşti 

Colindăm, colindăm iarna 

Cu colinde româneşti 

Drumu-i greu si-am obosit 

În sara de Crăciun 

De departe am zanit 

În sara de Crăciun 

Colindăm, colindăm iarna 

Pe la uşi, pe la fereşti 

Colindăm, colindăm iarna 

Cu colinde româneşti 

Şi colinda nu-i mai multă 

În sara de Crăciun  

Să traiască cine ascultă 

În sara de Crăciun 

Colindăm, colindăm iarna 

Pe la uşi, pe la fereşti 

Colindăm, colindăm iarna 

Cu colinde româneşti 

Deschide uşa, creştine 

Deschide uşa, creştine 

Deschide uşa, creştine 

Că venim din nou la tine 

La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

Şi la Viflaim am fost 

Şi la Viflaim am fost 

Unde s-a nascut Hristos 

La mulţi ani, mulţi ani cu bine  

Şi-am văzut şi pe-a sa mamă 

Si-am vazut şi pe-a sa mamă 

Pe care Maria-o cheamă 

La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

Umbla-n sus şi umbla-n jos 

Umbla-n sus şi umbla-n jos 

Ca sa nască pe Hristos 

La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

Mai tarziu găsi apoi 

Mai tarziu găsi apoi 

Un staul frumos de oi 

La mulţi ani, mulţi ani cu bine  

Cete de îngeri cobora 

Cete de îngeri cobora 

Staulul înconjura 

La mulţi ani, mulţi ani cu bine  

Îngerii cu flori în mâna 

Îngerii cu flori în mâna 

Împletesc mândră cunună

La mulţi ani, mulţi ani cu bine  

Pe cunună-i scris frumos 

Pe cunună-i scris frumos 

Astazi s-a născut Hristos 

La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

Din an in an

Din an in an sosesc mereu, 

La geam cu Moş Crăciun, 

E ger cumplit, e drumul greu, 

Da-i obicei străbun. 

E ger cumplit, e drumul greu, 

Da-i obicei strabun. 

Azi cu strămoşii cant in cor, 

Colindul sfânt şi bun. 

Tot "Moş" era şi-n vremea lor, 

Batranul Moş Crăciun. 

Tot "Moş" era şi-n vremea lor, 

Bătranul Moş Crăciun. 

E sărbătoare şi e joc, 

În casa ta acum. 

Dar sunt bordeie fără foc 

Şi mâine-i Moş Crăciun. 

Dar sunt bordeie fără foc 

Şi mâine-i Moş Crăciun. 

Acum te las, fii sănătos, 

Şi vesel de Crăciun. 

Dar nu uita, când eşti voios 

Române, să fii bun! 

Dar nu uita, când eşti voios 

Române, să fii bun! 

colinde româneşti
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fondul principal al culturii române

Îndrumarea tineretului spre şcoală, în epoca după 
Război, a fost salutată la început cu deosebită 
satisfacţie. Privită numai pe latura şcolară, ea a fost 
interpretată ca o îmbucurătoare dovadă de ridicarea 
nivelului cultural al României.

S-a văzut apoi că fenomenul are mai multe feţe, care 
nu sunt toate surâzătoare. S-a constatat, în primul rând, 
că această pornire ia înfăţişare de năvală în special 
înspre învăţământul secundar şi superior cu caracter 
teoretic, îngroşând până la proporţii îngrijorătoare 
numărul solicitanţilor de slujbe şi al profesioniştilor 
liberi. S-a născut astfel un dezechilibru în dauna 
îndeletnicirilor de ordin practic, a profesiunilor 
producătoare de avuţii.

Serioasa problemă, izvorâtă din acest dezechilibru, a 
căpătat o complicaţie pricinuită de structura etnică a 
statului român, agravând neajunsurile de ordin social şi 
dând crizei un caracter naţional. La baza problemei stă 
constatarea că învăţământul secundar teoretic şi mai 
ales cel superior sunt dezvoltate în chip disproporţionat 
faţă de nevoile reale ale ţării şi că această „inflaţie”, 
aruncând pe piaţa de plasare a titraţilor universitari un 
număr din ce în ce mai mare, pricinuieşte formarea 
unui imens proletariat intelectual, „şomeuri în haine 
negre”, oameni sus-traşi de la carierele productive, 
nemulţumiţi şi răzvrătiţi, – căutând un plasament prin 
mijloace artificiale, – germeni de turburare şi de 
anarhie.

* * *
O sumară examinare a populaţiunii Universităţilor 

demonstrează primejdia acestei inflaţiuni.
Universitatea din Bucureşti înfăţişează pilda celei 

mai anormale ascensiuni a populaţiei sale studenţeşti. 
De la 8911 studenţi în 1921, ea a urcat an cu an cu paşi 
gigantici: 9531 în 1922; 11.324 în 1923; 13.228 în 1924; 
15.550 în 1925; 18.407 în 1926; spre a trece de 20.000 în 
anii 1927 până în 1929-1930 (20.307, 20.985, 20.598). 
Urmează apoi o descreştere, populaţia studenţească 
flotând între 16.593 (1930/'31), 18.070 (1931/'32), 15.689 
(1932/'33), 18.237, (1933/'34), 17.753 (1934/'35), cifre 
care fiind inferioare celor catastrofale dintre 1927-1930, 

sunt totuşi îngrijitor de ridicate, punând Universitatea 
din Bucureşti printre cele mai populate din lume.

Populaţia celorlalte Universităţi din ţară a variat în 
proporţii mai puţin anormale. Astfel, Universitatea din 
Iaşi a oscilat de la 1921 până la 1928-'29 între 3000 şi 
4000, cu minimum de 3321 în 1922-'33 şi cu maximum 
de 4936 în 1926-'27. De la 1929-'30, ea a trecut peste 
5000, având în acel an 5364 studenţi, în anul următor 
5243, apoi 5891, spre a ajunge în 1932-'33 la 6188, în 
1933-'34 la 6175 şi în 1934-'35 la 5745.

Universitatea din Cluj s-a menţinut până la 1927-'28 
inclusiv cu un număr de studenţi între 2000 şi 3000; în 
1928-'29 a depăşit 3000 (3056 în acel an, apoi 3693); în 
1930-'31 a trecut de 4050, spre a oscila apoi în jurul ci-
frei de 4000 (3947 în 1931-'32; 4233 în 1932-'33; 4072 în 
1933-'34; 3990 în anul 1934-'35).

Universitatea din Cernăuţi, cea mai slab populată, a 
avut în primii ani după Unire circa 2000 de studenţi 
(2143 în 1921-'22 şi 1808 în 1922-'23); numărul a scăzut 
brusc în 1923-'24, sub 1000 (reducerea privind în special 
Facultatea de Litere), continuând apoi un mers aproape 
regulat ascendent: 838 în 1923, 742 în 1924-'25; 1036; 
1155; 1307; 1742; 2031 (în 1929-'30); 2311; 2708; 3246 în 
1932-'33; 3124 în 1933-'34 şi 2893 în 1934-'35.

Adunând toate cele 4 Universităţi, cifra populaţiei 
studenţeşti din România începe cu 18.227 în 1921-'22 
spre a creşte progresând an cu an până a atinge cifra 
record de 32.045 studenţi în 1929-'30. De la această dată, 
coborâm la 28.629 în 1930-'31, spre a ne ridica la 31.173 
în 1931-'32, la 30.120 în 1932-'33.

Pentru a avea însă icoana reală a învăţământului su-
perior, trebuie să adăugăm şi populaţia şcolară a 
celorlalte instituţii de învăţământ superior. Cifrele cele 
mai ridicate ni le prezintă Academiile Comerciale (în 
special cea din Bucureşti), a căror populaţie a crescut de 
la 2894 (în 1929-'30) la 4965 (în 1934-'35); apoi Şcoalele 
Politehnice, a căror populaţie oscilează în jurul cifrei de 
1500 anual (minimum 1146 în 1933-'34; maximum 1648 
în 1929-'30). Academia de Arhitectură are un număr de 
200-300 studenţi anual; Academiile de Agronomie au 
progresat de la 344 în 1929-'30, la 712 în 1934-'35; 
Institutul de Educaţie Fizică nu a trecut de 200 studenţi 
anual. Un număr foarte ridicat prezintă Academiile de 
Muzică şi Artă Dramatică (cu un maximum de 2615 în 
1930-'31 şi un minimum de 1480 în 1933-'34); 

Academiile de Arte Frumoase au un număr de studenţi 
care descreşte progresiv, de la 625 în 1930-'31, la 387 în 
1934-'35.

Următoarele două tabele ne înfăţişează numărul 
total al studenţilor de la toate şcoalele de învăţământ 
superior, pe doi ani şcolari dintre cei din urmă:

Raportat la numărul total al populaţiei ţării, aceste 
cifre ne dau un coeficient global de 2,2 studenţi la o mie 
de locuitori, proporţie care nu se găseşte la nicio ţară 
din Europa. Pentru Universitatea din Bucureşti, în 
special, numărul extraordinar de studenţi constituie si 
un mare dezavantaj administrativ, fiind greu de 
administrat, de stăpânit şi de îndrumat o masă 
formidabilă de circa 20.000 studenţi.

La gravitatea acestor cifre, considerate din punct de 
vedere social, trebuie să se adauge preocuparea, pe care 
ne-o provoacă din punct de vedere naţional, proporţia 
minoritarilor faţă de Români. Câteva pilde:

La Universitatea din Bucureşti, în 1925-'26, din 15.550 
studenţi 12.578 erau Români, adică 82.95%; minoritari 
şi străini 2972 sau 17.05%.

Străinii, în înţeles de „cetăţeni străini” sunt foarte 
puţini: 37 faţă de 2935 minoritari, deci pot fi consideraţi 
ca element neglijabil. Dintre minoritari, marea 
majoritate: 2665 sunt evrei, aşa încât în practică la 
Universitatea din Bucureşti, populaţia studenţească 
minoritară se confundă aproape cu cea evreiască.

În 1928-'29, în care curba de inflaţie a atins maxi-
mum, din 20.985 studenţi au fost 17.899 Români, sau 
35,3%, şi 3086 minoritari şi străini, sau 14,7%. În anul 
curent, 1934-'35, din 17.753 studenţi, sunt Români 
14.381 sau 81%, iar minoritari şi străini 3372, sau 19%. 
Cea mai mare parte a studenţilor evrei se găseşte la 
Facultatea de Farmacie (398 din 1205, adică 33%); apoi 
la Facultatea de Medicină (304 din 1031, sau 30%).

La Universitatea din Iaşi, în 1925-'26, din 4422 stu-
denţi erau 2142 adică 71 % Români şi 1280 sau 29% 
străini (aproape toţi Evrei). În 1928-'29, din 5364 
studenţi, erau 3921 sau 73.1% Români şi 1443 sau 26.9% 
străini (Evrei). În anul 1934-'35 din 5745 studenţi, sunt 
4482 sau 78% Români şi 1262 sau 22% străini (Evrei).

La Universitatea din Cluj, în 1925-'26; din 2292 
studenţi, erau 1672 sau 73% Români; 321 sau 14% 
Unguri; 151 sau 6,5% Evrei; 114 sau 5% Germani. În 

1928-'29, din 3693, au fost 2509 sau 68% Români; 711 
sau 19% Unguri; 241 sau 6,6% Evrei; 201 sau 5,5% 
Germani. În 1934-'35 din 3990 studenţi, sunt 2644 sau 
66,26% Români; 789 sau 19,77% Unguri; 394 sau 10% 
Evrei şi 144 sau 4,8% Germani. Se constată o diminuare 
procentuală a Românilor timp de 10 ani, de la 73% la 
66,26%, o sporire a Ungurilor de la 14% la aproape 
20%, o sporire a Evreilor de la 6,5% la 10% şi o stagnare 
a Saşilor şi Şvabilor în jurul procentului de 5. Graficul 
procentual înfăţişează oarecum tendinţa de apropiere 
de proporţionalitatea înfăţişării etnice a Transilvaniei şi 
nu prezintă deocamdată nimic alarmant.

La Universitatea din Cernăuţi, în 1926-'27, din 1155 
studenţi 543 sau 47% au fost Români; 243 sau 21,7% 
Evrei; 194 sau 16,8% Germani; 122 sau 10,6% Ucraineni. 
În 1929-'30, din 2031 studenţi 1957 sau 52% au fost 
Români; 626 sau 30,7% Evrei; l57 sau 7,7% Germani; 
147 sau 7,1% Ucraineni. În 1932-'33, din 3246 studenţi, 
au fost 2019 sau 60,8% Români; 802 sau 24,7% Evrei; 
216 sau 6,6% Germani; 151 sau 4,8% Ucraineni. E de 
observat creşterea proporţiei Românilor de la 47%, la 
52% şi apoi la 60,8%; procentul important al Evreilor de 
21,7%, 30,7% şi 24,7%; scăderea Germanilor – populaţie 
care domina artificial pe timpul regimului austro-ungar 
– de la 16,8%, la 7,7% şi apoi la 6,6% şi tot astfel a 
Ucrainenilor, de la 10,6% la 7,1 % şi apoi la 4,8%.

Mărginindu-ne la a evidenţia proporţia elementului 
român în Universităţi, el este în ultimul an de: 81% la 
Bucureşti, 78% la Iaşi, 66% la Cluj şi 60% la Cernăuţi. E 
necesar să se cunoască aceste cifre precise, spre a da 
constatărilor şi concluziilor de ordin politic, un temei 
adevărat şi obiectiv.

Pentru a ne face o idee de ceea ce varsă anual Uni-
versităţile pe piaţa postulanţilor de slujbe şi a carierilor 
libere, vom da câteva cifre din ultimii 5 ani.

Numai Universitatea din Bucureşti a produs în 
aceşti din urmă 5 ani: 5000 de licenţiaţi şi 3224 
licenţiate; în total 8224; numărul doctorilor din acelaşi 
interval este de 1114 bărbaţi şi 173 femei, din care, 
doctori în medicină sunt 870 (724 bărbaţi şi 146 femei). 
Este de observat scăderea treptată a doctorilor în 
medicină evrei în ultimii 5 ani: 81, 62, 22, 16, 17. 
Desigur că această diminuare a provocat prin 
compensaţie augmentarea într-o proporţie cel puţin 
egală a numărului titraţilor care vin cu diplome din 

străinătate.
Merită de asemeni să fie înregistrată cifra anormal 

de ridicată a licenţiaţilor produşi de unele Facultăţi. 
Facultatea de Drept din Bucureşti a dat în ultimii cinci 
ani 3460 de licenţiaţi. La Facultatea de Litere a aceleiaşi 
Universităţi, numărul mare e întovărăşit şi de 
fenomenul ciudat al disproporţiei între licenţiaţii 
bărbaţi şi femei: dintr-un număr total de 2867 licenţiaţi, 
748 sunt bărbaţi şi 2119 femei.

Progresiunea numărului licenţiaţilor produşi de cele 
4 Universităţi în decursul ultimilor 5 ani (1929/'30-
1933/'34), se exprimă prin cifrele: 2207, 2732, 3050, 
3005, 3012; în total 14.006 licenţiaţi în 5 ani, dintre care: 
Bucureşti – 8224, Iaşi – 2978, Cluj – 1538, Cernăuţi – 
1266. În acelaşi interval, numărul doctorilor a fost de 
2847, dintre care: Bucureşti – 1287, Iaşi – 470, Cluj – 
1045 (din cauza doctoratului juridic), Cernăuţi – 45 (nu 
are Fac. de medicină).

* * *
Care sunt cauzele, cari au determinat acest fenomen 

al inflaţiei universitare, cu consecinţele lui grave de 
ordin social şi naţional?

La temelia lui este, desigur, vechea şi clasica 
concepţie liberală a învăţământului universitar: templul 
culturii înalte trebuie să-şi ţină porţile larg deschise 
pentru oricine năzuieşte şi poate să oficieze într-însul, 
chiar ca simplu ucenic.

Structura socială complicată a timpurilor moderne, 
apariţia fenomenului nou al „proletariatului 
intelectual”, criza şomajului, au făcut necesare şi în 
această chestiune, revizuiri ale vechilor concepţii şi au 
pus la ordinea zilei problema îndiguirii năvalei spre 
învăţământul superior. Trebuiesc examinate de aproape 
atât cauzele inflaţiei, cât şi remediile ce li se poate 
aplica.

Cea dintâi preocupare trebuie să se îndrepte înspre 
învăţământul secundar, izvorul care alimentează 
Universităţile; a doua asupra organizării învăţământului 
superior însuşi.

1) În ce priveşte învăţământul secundar. Evident, în-
văţământul superior urmează celui secundar; e 
„debuşeul” lui cel mai natural şi mai important. De 
felul cum e organizat învăţământul secundar, de 
producţia pe care el o aruncă pe piaţă, atârnă în 
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însemnată măsură şi aspectul Universităţilor. 
Congestionarea Universităţilor e considerată cu drept 
cuvânt ca o urmare a marii dezvoltări a învăţământului 
secundar. Trebuie însă să mai adăugăm: de calitatea 
producţiunii liceului atârnă calitatea materialului prim, 
cu care va avea să lucreze Universitatea.

Constatarea generală, pe care o fac toţi oamenii de 
şcoală, este că învăţământul secundar teoretic este prea 
dezvoltat faţă de cel practic sau tehnic. Tendinţa de a se 
stabili un echilibru între cele două forme de 
învăţământ: teoretic (liceal), practic (profesional), 
pentru care s-au făcut mari sforţări, s-a resimţit de lipsa 
de continuitate, care este una din boalele vieţii noastre 
publice şi rezultatele n-au fost cele aşteptate. 
Învăţământul nostru de grad secundar continuă să 
manifeste o pronunţată predominare în direcţia 
teoretică. Desfiinţările de şcoli secundare au avut 
rezultatul să coboare cifra populaţiunii liceelor de stat 
de la 117.000 (maximum atins în 1927) la 87.001 în 1933-
'34 şi la 82.863 în 1934-'35.

Dintre încercările făcute de a găsi un mecanism 
regulator, care să zăgăzuiască năvala şuvoiului din 
învăţământul secundar spre Universităţi, cea mai 
importantă a fost instituirea examenului de bacalaureat 
în 1925. De la început s-a văzut că bacalaureatul putea 
fi un mijloc de selecţie riguroasă a absolvenţilor de 
liceu cu tendinţe universitare. Astfel, de la 5437 
absolvenţi de liceu în 1924, cu dreptul de înscriere în 
învăţământul superior, s-a trecut în anul următor, prin 
aplicarea pentru întâia oară a examenului de 
bacalaureat, la numai 2874. Din nenorocire ba-
calaureatul n-a putut da tot ce era stare să dea, dacă la 
aplicarea lui s-ar fi avut în mod consecvent 
preocuparea care i-a stat la temelie. Consideraţiuni de 
alt ordin decât cel şcolar, presiuni cărora nu s-a putut 
rezista, au făcut ca să existe flotări considerabile în 
severitatea organizării şi a executării lui; de aceea 
procentul celor reuşiţi, care oscila de regulă în jurul 
cifrei de 50% din numărul candidaţilor prezentaţi în 
sesiunea Iunie şi 45% în sesiunea Septemvrie, s-a putut 
ridica într-un an la 76% în Iunie şi la 71% în 
Septemvrie. Cum e natural, aceste variaţii ale curbei 
bacalaureatului se răsfrâng imediat în populaţia stu-
denţească a Universităţilor.

Experienţa a arătat că bacalaureatul reprezintă într-

adevăr o frână puternică la năvala spre Universităţi; ea 
nu poate rămânea însă singura.

Ansamblul măsurilor de luat faţă de învăţământul 
secundar, pentru ca din partea aceasta să se ajungă a se 
descongestiona Universităţile, constituie un capitol de 
politică şcolară, al cărei program trebuie să fie îmbrăţişat 
de toată lumea cu interes pentru problemele de 
învăţământ, în special de conducătorii învăţământului, 
actuali şi viitori, indiferent de opiniile sau aderenţele 
lor politice. Condiţia indispensabilă de reuşită a acestui 
plan este însă continuitatea. Dacă s-a ajuns ca în domenii 
de activitate materială, de pildă în planul recent de 
sistematizare al Capitalei, să se ajungă la o concepţie 
unitară, care să se aplice subt o înaltă supraveghere 
într-un lung şir de ani, la adăpost de schimbările 
politice, este de dorit ca şi în domeniul vieţii spirituale, 
de care atârnă sănătatea organismului social-politic al 
ţării noastre, să se asigure aceeaşi unitate şi con-
tinuitate.

Printre punctele principale ale acestui program ar fi:
1) Deosebită atenţiune pentru promovarea învăţă-

mântului profesional, în special al celui direct 
producător de avuţii: industrial şi agricol.

2) Stăvilirea creşterii învăţământului secundar 
teoretic. Această stăvilire nu se va aplica atât la 
învăţământul secundar elementar (gimnaziu), care este 
o continuare directă şi o completare a învăţământului 
primar, cât asupra liceului propriu zis (curs superior); 
ea este legitimată de constatarea că, în cea mai mare 
parte, cursul superior liceal este o şcoală de specializare 
teoretică, pregătitoare pentru Universitate. Măsurile de 
luat pentru realizarea acestui deziderat vor fi:

a) Nu se mai înfiinţează nici un liceu nou de stat 
sau particular, nici clase paralele la cele existente.

b) Nu pot exista clase de liceu extrabugetare; cele 
existente vor fi lichidate.

c) Populaţia claselor de curs superior se limitează 
la maximum 30 de elevi de clasă.

d) Intrarea în cursul superior de liceu se face pe 
baza unui examen riguros de admitere, trecut în faţa 
unor comisii de stat. Promoţia din clasă în clasă pe bază 
de examene.

e) Bacalaureatul se ţine în condiţii severe; în special 
se va limita dreptul de a se prezenta de mai multe ori la 

examen.
* * *

Desigur că măsurile ce privesc învăţământul secun-
dar trebuiesc completate cu măsuri de luat în 
organizarea universităţii însăşi, precum şi a şcoalelor de 
învăţământ superior. Cea dintâi problemă este: 
menţinerea principiului numărului ilimitat de studenţi 
sau reducerea lui la un număr precizat dinainte?

Pentru numărul ilimilat pledează vechiul principiu al 
libertăţii învăţământului academic. În timpul din urmă 
s-a adăugat şi o împrejurare de ordin mai material: 
posibilitatea realizării unui buget propriu, care să 
compenseze mijloacele din ce în ce mai restrânse, pe 
care statul le poate da Universităţilor. Un student 
înscris este un plătitor de taxă, iar de numărul acestor 
plătitori atârnă echilibrarea unui buget universitar 
propriu, care să facă faţă necesităţilor de întreţinere a 
localurilor, de înzestrare a laboratoarelor şi bibliotecilor 
şi într-o măsură – care dă naştere la discuţiuni şi 
controverse – la completări de retribuţiuni de personal.

Pentru numărul limitat pledează, în primul rând, 
necesităţile unui învăţământ, care să fie real. Nu se mai 
poate concepe un învăţământ de gen pur discursiv, în 
care glasul profesorului să poată fi urmărit de un 
număr de ascultători, pe care să-l limiteze numai 
proporţiile sălii. Abstracţie făcând de Facultăţile de 
Ştiinţe şi Medicină, în care organizarea laboratorului şi 
clinicii limitează în mod imperativ numărul studenţilor, 
dar chiar cursurile de la facultăţile de specialităţi 
teoretice, ca Dreptul, Literele, Teologia, nu se pot 
dispensa de colaborarea întregitoare a Seminarului. 
Lucrările de laborator şi seminar restrâng numărul 
studenţilor care ar putea în chip real şi util să profite de 
activitatea profesorului.

În afară de această consideraţie, trasă din 
organizaţia interioară a muncii universitare, omul de 
stat nu poate rămâne neatent la grava problemă a zilei 
de mâine şi să nu constate că se impune o raţionalizare 
în distribuţia carierelor, nu numai a celor ce constituiesc 
elemente de diferite ordine în angrenajul statului, ci şi a 
celora ce, manifestându-se în chip independent de el, 
sunt totuşi legate de fiinţa, de structura şi de 
prosperitatea statului. Aceasta raţionalizare trebuie să 
înceapă cu instituţiile care pregătesc pentru funcţiuni şi 
cariere, deci cu Universităţile şi şcoalele speciale. Ea 

presupune existenţa unei funcţiuni de îndrumare şi de 
orientare profesională, care să lumineze minţile celor ce 
sunt pe punctul de a-şi alege, odată cu înscrierea în 
învăţământul superior, şi cariera vieţii lor întregi. Ea 
mai trebuie să dea putinţa de a face o alegere între 
candidaţii universitari, după îndoitul criteriu al 
aptitudinilor pentru anumită pregătire şi a 
perspectivelor de a le fi utilizată această pregătire, atât 
pentru folosul lor personal, cât şi pentru cel social. O 
asemenea operaţie, încredinţată unei organizaţii de stat, 
unui oficiu competent, ar fi singură capabilă de a 
realiza acel numerus clausus, despre care vorbeşte atât, 
dar un numerus clausus legitimat de nevoia unei bune 
pregătiri profesionale şi de interesul social, un numerus 
căruia să nu i se poată contesta de nimeni nici valoarea 
practică, nici cea socială, nici cea naţională.

Ne dăm seama de dificultatea înfăptuirii acestei 
concepţiuni. Ea reclamă în primul rând curajul de a 
abandona idei tradiţionaliste, de a rupe cu anumite 
formule simpatizate de opinia publică, de a lupta cu 
contingenţele vieţii imediate şi a rezista la asaltul 
intereselor personale, pentru a salva interese, ce par 
mai depărtate şi mai ideale şi totuşi atât de stringente 
pentru statul nostru.

În chip practic, raţionalizarea învăţământului 
universitar reclamă următoarele măsuri:

a) Reorganizarea întregului învăţământ universitar, 
atât în difuziunea, cât şi în structura lui, spre a 
corespunde necesităţilor reale, bine cumpănite ale ţării.

b) Fixarea anuală a contingentului de studenţi pe 
specialităţi, după trebuinţa diferitelor ramuri de 
activitate în stat.

c) Examene serioase de admitere pentru fiecare fa-
cultate şi secţiune.

d) Moderarea sistemului de fiscalitate universitară 
prin cumpănirea justă a trebuinţelor de o parte şi a 
capacităţii de plată de cealaltă.

e) Adaptarea regulamentelor pe facultăţi cu 
trebuinţele pe care fiecare trebuie să le deservească.

f) Organizarea unui sistem de examene parţiale şi 
de diplome, care să garanteze o selecţiune îngrijită a 
diplomaţilor universitari.

g) O strictă şi severă supraveghere a frecventării 
cursurilor şi a executării lucrărilor, cu eliminarea celor 

ce neglijează cursurile şi depunerea regulată a 
examenelor.

h) Armonizarea regimului de autonomie a 
Universităţilor cu mecanismul, trebuinţele şi drepturile 
vieţii de stat.

i) Organizarea asistenţei studenţilor săraci în aşa 
chip încât, fără a se înlătura de plano elementele alogene 
ce iau parte constitutivă în formaţia statului român, să 
se dea elementului naţional situaţia dominantă, pe care 
o reclamă caracterul statului şi siguranţa lui.

j) Controlul atentiv al studenţilor ce urmează 
Universităţi şi şcoli străine. Legiferarea şi 
regulamentarea strictă a echivalenţelor diplomelor 
obţinute în străinătate.

k) Controlul riguros al instituţiilor care, în afară de 
învăţământul superior de stat, concură la ocuparea 
funcţiunilor de stat.

* * *
Organizarea învăţământului nostru superior a 

pornit de la concepţiuni teoretice, de la năzuinţe ideale, 
de la ambiţii, mai mult sau mai puţin legitime. Lipsit de 
frână serioasă, el a crescut mai mult în suprafaţă şi în 
faţadă, decât prin consolidarea unei structuri lăuntrice, 
care singură dă putere unui organism. Şaisprezece ani 
după Unire suntem siliţi să constatăm panta 
primejdioasă pe care lunecăm. Învăţământul nostru 
superior suferă de o criză de hipertrofie. El alimentează 
societatea cu elemente foarte adeseori slab pregătite şi, 
în tot cazul, mult mai numeroase decât poate aceasta 
absorbi şi utiliza cu folos; prin aceasta el deserveşte 
interesul public şi contribuie la sporirea neliniştii în 
stat.

Criza universitară, semnalată prin felurite manifes-
tări, se impune pe primul plan al atenţiunii 
conducătorilor vieţii publice. Ea nu poate fi însă 
considerată numai ca o chestie interioară a Universităţii, ci 
ca o problemă de stat. Manifestările şi repercusiunile 
crizei universitare nu privesc numai Universitatea, ci se 
răsfrâng în cea mai mare măsură asupra compunerii 
societăţii şi a liniştei statului. Dacă Universităţile sunt 
cele mai bine situate pentru a-şi da seama cu exactitate 
de cauzele crizei şi sunt dispuse a-i căută remediile, 
acestea n-ar putea fi examinate în aspectul lor general şi 
îmbrăţişate decât în cadrul marilor probleme de 
organizaţie ale vieţii publice.

În tot cazul, soluţionarea crizei universitare nu mai 
poate fi amânată fără a se comite un păcat faţă de 
neamul românesc, fără a ne asuma o răspundere gravă 
faţă de viitorul ţării.

fondul principal al culturii române

Directorul Învăţământului Superior

Decembrie         2012
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S-a născut la 
7 decembrie 
1937, în comuna 
Măraşu, judeţul 
Brăila. Este 
licenţiat în Drept 
al Universităţii 
“Alex. Ioan 
Cuza” din Iaşi, 
promoţia 1969, 
cu studii 
postuniversitare 

la Universitatea  Bucureşti.  
A  lucrat  ca  ziarist:  corespondent  pentru  presa 

centrală, şef secţie Gazeta Muncitorul Forestier, red. 
şef adjunct Flacăra, red. şef Eco, Ecomagazin, 
Ecosofia, red. şef Viitorul , şef secţie la revista 
Parlamentul, expert parlamentar la Camera 
Deputaţilor, avocat în Baroul Bucureşti, redactor  
Literatorul. 

Este preşedintele Fundaţiei Europene de Ecologie 
şi  Cultură, membru al primului Consiliu de 
conducere al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, 
vicepreşedinte al Filialei de Est Brăila-Galaţi a USR.

Cărţi de poezie: Insula, Albatros, 1973; Corabia de 
fosfor, Eminescu, 1976; Umbra fluviului, Eminescu, 
1979; Enisala, Albatros, 1980; Distanţa dintre mine şi 
un  iepure,  Eminescu,  1983;  Capriciu  pentru  cele 
patru , Eminescu, 1986; Îngeri şi banjouri, Eminescu, 
1998; Marţea canonului, Eminescu, 2001; Sufletul  
despre sine, Decebal, 2002; Imparele, Grai şi Suflet - 
Cultura Naţională, colecţia Hyperion, sonete, 2007. 

Antologii: Leviathanul, Grai şi Suflet - Cultura 
Naţională, 2004, cu un ciclu inedit Extazele; Balcanica 
(poeţi  şi  Ex Libris, 2007; Poeme , Grai şi Suflet - 
Cultura Naţională, 2009; cu un ciclu inedit Poeme din 
; Fiara Impară, colecţia Opera Omnia, Editura Tipo 
Moldova, Iaşi, 2011, cu două cicluri inedite, Vocile 
cenuşilor şi Recviem pentru Sinele sinucis. 

Traduceri: Fiara Impară / The Odd Beast,  
versiunea  engleză  de  Petru  Iamandi,  Grai  şi  Suflet  
-Cultura Naţională, 2008; Zvucot na zborot / Sunetul 
din  versiunea macedoneană de Dimo Dimcev, Arka, 
Skopie, 2009; Oda na Slaveiot / Odă  privighetorii, 
versiunea  macedoneană  de  Dina  Cuvata,  Matitza 
Makedonska, Skopie, 2009; Triumful inocenţei / 
Triumfi i pafajësisë, versiunea albaneză de Baki 
Ymeri, Grai şi Suflet - Cultura Naţională, 2011; alte 
traduceri în antologii şi reviste: indiană (George 
Anca), maghiară  (Marki Zoltan), albaneză (Baki 
Ymeri), bulgară (Gabriela Deşliu),  (Milurco 
Vukadinovici). 

Eseuri şi publicistică: Geamandura, Sport-Turism, 
1985; De ce Imparul, Grai şi Suflet - Cultura 
Naţională, 2007, Transferul de fiinţă şi  prin poezie, 
în Mărturisire de credinţă literară, Carpathia Press, 
2006, Mireasma dintre cele două temple, Eterna 
Creangă de Aur, în Cuvinte pentru urmaşi, Carpathia 
Press, 2007.

Premii selectiv: premiul UZR, 1987; premiul Fest. 
Naţ. “Grigore Hagiu” şi al rev. Porto-Franco, 2003; 
premiul Min. Cult., al Fundaţiei şi al rev. Antares, 
2004; Diploma şi Medalia de Argint Ordinul 
Cavalerilor Danubieni, în grad de Cavaler al literelor, 
2004; premiul de Excelenţă pentru ansamblul operei şi 
introducerea în poezia  a lumii Dunării, Asoc.  ptr. 
Patrimoniu, 2006; premiul internaţional Balcanica, al 
Fest. Poeţilor din Balcani; premiul internaţional al 
Fest. Internaţ. Duiliu Zamfirescu, 2007; premiul 
internaţional Steaua de pe cer, oferit de Enciclopedia 
WHO'S WHO şi Registrul Internaţional al Stelelor, 
Elveţia, 2007, în urma căruia Steaua Hercules se 
denumeşte în mod definitiv cu numele poetului   
premiul USR, Filiala de Est Brăila-Galaţi, 2010; 
Diploma de Onoare a USR, Asociaţia Scriitorilor 
Bucureşti, pentru activitatea literară de excepţie 2010; 
premiul Grigore Vieru, pentru volumul antologic Fiara 
impară, colecţia Opera Omnia, oferit de Uniunea 
Scriitorilor din Republica Moldova, 2012, premiul 
Constant Tonegaru, pentru acelaşi volum de poezii 
Fiara impară, oferit de Societatea Scriitorilor C. Negri şi 
Revista Porto Franco, 2012. 

Cetăţean de onoare al comunei Măraşu, 2005 şi al 
Brăilei, 2006.

salonul literar
Ca bănuţul care huruie peste apele Acheronului

Sin-Ucigaş 
gândul ce împinge 
spre veninele somnifere.  

Şi-aşa la 60 de grade Celsius 
sinele se dezagregă.

Statisticile, morişti de vânt, 
învârt periscoape, 
stabilesc clasamente ale suicidului
pe naţiuni.

Nu suntem primii 
nici la capitolul sinucideri.
 
Cuibul de kamikaze a fost distrus 
de ultima grenadă, 
înainte ca gornistul să sune armistiţiul. 

Totdeauna glontele ultim 
alege sălaş în cel mai tânăr soldat.

Să ne amintească, gongoric, 
că ultima jertfă nu este sfârşitul, 
ci imprevizibil început al concilierii 
şi certitudine a morţii ce va să vină.
Vrem să fim după ce nu mai suntem! 

Dar ce este cel ce nu mai este?
 
Virtute, cuib de cenuşi 
în care viperul părpăleşte veninele, 
ori este al faptei care îi poartă steagul?

Ori al neuitării legată în colţ de batistă
ca bănuţul care huruie
peste apele Acheronului?

Abstractul luminos al beznelor homofage

E timpul să te las somnului spre care ai migrat.
 
Somnul, 
ah, somnul!

Punte ce ne teleportează în camera albă a visului,

în care pătrunzi prin imperceptibilă efracţie 
şi în care te întâlneşti cu lumi care au fost demult, 
foarte demult 
şi care nu trăiesc decât în abstractul luminos 

al beznelor homofage.
          Acolo, dacă ajungi, 
constaţi că totul e o lentă mişcare în imponderabil. 
        
          Nu există timp, 
          nici spaţiu, 
          nici sus, 
          nici jos, 
          există doar

Visul ce ne ţine plută pe apele Acheronului.
Şi există viaţă fără sfârşit.

 Te voi lăsa
 somnului pe care într-atât 1-ai ademenit! 

Că, iată, 
fulguie de amurg 
şi pe coama valului violet 
se iveşte înotătorul.

La început cât un punct, 
apoi fantasma prinde chip 
şi certitudinea sporeşte.

Va atinge ţărmul?

Salvamari, salvamontişti, salvapoeţi, 
săriţi în crupa cailor de foc 
şi tăiaţi din goană ştreangul spânzurătorii!
 
Că, iată, 
damnatul se auto-osândeşte, 
iar călăul moţăie sub trapa de jos 
şi-adună capetele în coş.

Se plâng poeţii

Se plâng poeţii
că nu le sunt citite poeziile.

Şi unii se sinucid!

Au se tânguie mierla
că păsăretul nu-i ascultă trilul în crâng?

Se sinucide cucul
când răguşit nu mai poate cânta?

Poezia e a inimii boare
şi să te vindece - se dă în vileag.

Strigată,
sperie îngerul.

Impusă,
uşa inimii o află-ncuiată.

Pe covor roşu o va primi îndurarea
de-i va fi alinare.

Astfel n-am să mă plâng
de veţi adânci rănile insidiosului poem.

De-l veţi jefui la drmul mare,
de-l veţi arde pe rug,
de-l veţi crucifica
pentru-ndrăzneala de-a fi privit
prin gaura cheii
în starea de sine a Sinelui sinucis.

Ar fi profitabil să nu-l citiţi!

N-ar suscita supoziţii,
n-ar întărâta inchiziţii,
n-ar declanşa persecuţii.

Citindu-l,
sutana pedofilă ne-ar anatemiza,
odajdia liturgică ne-ar excomunica,

iar potentata capră disidentă
de rasă câmpeneană 
ar behăi dispreţuitor.

Ea nu mai scrie poezii,
a deschis cruce de piatră-n răspântii,
vinde indulgenţe
şi coace viţelul la rotisor.

Şi poeţii se plâng 

că nu le sunt citite poeziile.
Şi unii se sinucid!

Parabola deşertului

Dumnezeu te salvează 
pe cât este în inima ta. 

Setea Lui se cere adăpată. 

Iubirea Lui mi s-a revelat în deşert.

Călătoream alături 
de cel ce plănuia să mă ucidă. 

Somnu-mi era neîntreruptă pândă, 
ruga-necontenită veghe. 

Ştiam că de voi adormi
mă va răpune.

Într-o zi,
călăul meu nu şi-a mai putut purta trupul
prin focul deşertului 
şi am gândit că mi-ar fi uşor să-1 ucid. 

Dar în loc să-l  abandonez morţii, 
l-am cărat în spate până la izvorul 
ivit în cale şi 1-am salvat. 

Că pustiul în care urma să rămân singur, 
mi-a revelat sfârşitul meu. 

Şi mi-a revelat măreţia lui Dumnezeu 
care cu un ceas mai înainte de-a ucide 
m-a învăţat a iubi. 

Astfel, am înţeles că moartea 
mai înainte de-a te înfricoşa 
te va înţelepţi.

Îţi va arăta calea spre desăvârşire. 

Ce e desăvârşirea dacă nu împăcarea 
cu cel ce vine cu sabia asupra ta? 

Nicolae Grigore MĂRĂŞANU 
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salonul literar
Clipa în care ceri iertare spinului
că te-a însângerat? 

Dumnezeu te călăuzeşte 
pe cât este în inima ta. 

Înţelege, deci, că totul este accedere!

Morţile poeţilor

Morţile poeţilor rămân secrete
ca bătrânele,
nedesfetitele fete.

Alte morţi sunt oximoronice,
sunt ca limbile demonice
care ling iarba morţilor
răsărită din piele.

Intre ele,
sunt morţi dubioase,
nu pot fi descifrate
din hieroglifele tatuate pe oase.

Cum este, 
fapt ce înfrânge firescul,
moartea lui Marius Robescu
găsit gol-goluţ pe o giulgie albă
privegheat de o floare de nalbă.

Ori, de ni-i vrerea,
moartea în ger a lui Velea,
hidalgo fără coif, fără spadă,
îngheţat ca un Om de zăpadă.

Şi moartea lui Marcea 
ne scapă,
înecat într-o apă
de-o şchioapă,
la mal,
ca-ntr-un val de opal.

Morţile poeţilor rămân secrete
ca nedesfetitele fete
pendulând între suicid 
şi accidentală,
adică neucişi de vreo boală!

Astfel de morţi sunt de nepătruns!

Sinele rămâne sieşi ascuns!
Cocoţat pe cochilia ţestoasei Arpegia

În pântecul nopţii 
ferb acide întunecimi.

În casa cu trei morţi
putrezesc pereţii
şi prin oasele fericiţilor adormiţi
dansează iele.

Cu şoarecele în cioc 
cucuvaia trece prin sticla ferestrei
să-şi hrănească puii. 

Eu cred că e moartea
şi, ghemuit în colţul nebunului,
mă cocoţ pe cochilia ţestoasei Arpegia
şi anin steag alb.

Cobai, în traista cu pisici
a unei memorii ultragiate,
o rugă îngân
întru alungarea acidelor iasme.

Trele, ale nopţii
      (mitosemn)

Trele 
ale nopţii surori au venit în răspântii.

Cu mâinile pâlnie la gură
imită urletul lupului.

Cheamă fiara pădurii, lupoaica,
să le alăpteze născuţii.

Laptele le-a secat,
gârla cere omm,
coioţii,
amuşinând prin mlaştini,
rup din placentele trelelor născătoare.

Un geamăt în coliba celui orb
mă trimite-n metanie.

In neadormire. 

Adieri                  

Adie timp prin frunza mea de carne,
adună-n codrii ciutele.Vechi goarne
răsună-n văi, unde mai pradă lupii.

Un timp bătrân îmi ceruieşte stupii
din care-a supt cu şapte guri de miere
să-mi îndulcească  Graalul plin cu fiere.

Să îmi adape setea sus pe cruce.
Mă poartă-n cârcă îngerul. Mă duce
spre Purgatoriu, spre Infern, ori poate

Spre-un Paradis cu petice în coate
unde răsplată, zice, nu-i mai mare
decât prin el să umblu de-a-n călare

Pe un asin scheletic, roib cuminte
ce rumegă nutreţul doar cu-n dinte.
Adie timp prin crângul meu de oase!

Îmi ţese pânză roşie, îmi coase
grea giulgie de purpur, o mireasă.
O nuntă cu un Crai şi o Crăiasă

Se-ntinde, ba se strange-n ochi de zare 
pân-se îneacă dulce în pierzare.
Adie vreme-n mine şi adie

Zefirul nemuririi din Poezie

Graalul şi Poetul

Oi fi eu Graalul căutat sub zare
de Persifal, alţi cavaleri în zale,
căzut din cer, ascuns pe sub vreo stâncă?

Ori în vreo mare albă, mai adâncă
decât adâncul sângelui ce curge
prin jgheabul crucii tale demiurge?

De ce mă beau cu toţii, mă aleargă,
de ce pe unde merg vor ei să meargă?
De ce mă osândesc, mă bat în cuie,

Mă fură de pe cruce, mă încuie
în grote reci, sub lespezi mari de piatră,
unde căţeii Iadului mă latră?

Oi fi eu Graalul, sfânt potir în care
în loc de sânge văd a lor iertare?
De ce mă beau, m-aruncă, iar mă cată

În Cartea cu argint răsferecată?
Oi fi eu Graalul, bietul Scrib, în care
eresurile par mărgăritare?

 Insomnii 

Nu pot dormi, nu am cui să mă plâng
că nu am somn; nui cine să m-adoarmă.
Detună-n cranii repetat o armă,

Fulgere taie noaptea-n ochiul stâng.
O parte vin m-aş vrea, o parte pâine,
un elicsir în fiecare cană

Să-l bee sora mea suptă de rană
care cum ciara-n flacără se stinge.
Vlaga din trup sfielnic se prelinge,

Se rupe-n două curgeri lin-egale,
apucă fiecare pe o Cale,
una spre cer, alaltă spre sicrie,

Să-i fie morţii hrană şi simbrie.
De ce vă ţineţi nasul să strănute?-
materia e hoit şi hoitul pute!

Ce nu zic bine? Versul nu vă place?
O, voi nemuritorii, fiţi pe pace,
nu vi se-ntâmplă vouă nici-o moarte!

Iar de va fi vreodată, doar în parte
vi se vor stinge gloria şi carma…
Detună iar, detună-n cranii arma!

Pe lunecoasa gheaţă a poemului

1.

Tânăr şi la tulee eram
când am căzut 
pe lunecoasa gheaţă a poemului.

Dar, bravo bivului meu tată 
că  mi-a zis:”măi, fiule, 
de te brodeşti să cazi iarna-n şioi,
iarna,
pe gheaţă-n şioi, 

Să-ntinzi braţele-n cruce,
să nu te duci ca fierul,
ca fierul afund.
să te fure curentul!”

O, întocmai făcut-am, 
în acel februarie cu moină,
pe când mergeam pe de-a lungul Dunării,
la-ntâlnire pe gheaţă,
cu căşuneala blondă de-i ziceam Vulpe Argintie,
pe gheaţă, 
la tulee,
pe de-a lungul,
să nu-mi stric lustrul.

Întocmai făcut-am când, înamorat,
am căzut, 
buf, 
în şioiul poemului!

2.

Dar întinzând braţele-n cruce,
după povaţă,
spărgând gheaţa cu pieptul până la mal,
gheaţa, cu pieptul, 
m-am salvat.

Daia zic: nu te împăuna,
când la tulee călătoreşti 
pe lucia,
lunecoasa gheaţă a poemului,
pe de-a lungul, 
la tulee pe gheaţa poemului.

Poţi luneca în burta şioiului!

Şi de nu ţii de povaţă, 
de nu-ntinzi repede braţele-n cruce,
de nu spargi gheaţa cu pieptul 
până la mal,
la tulee,
te duci…te fură curentul.  

Am tot zis să-l întreb pe călăul de poet

Am tot zis să-l întreb pe călăul de poet:
ai auzit, tu, 
suspinul cuvântului izgonit din poem,
dat afară, 
îmbrâncit în noaptea ploioasă 
câine plângându-ţi în prag?

Iar dimineaţa,
dimineaţa când deschizi uşa, 
să te înminunezi de un crin
cu cinci litere de foc pe tulpină?

Ai auzit, tu, geamătul celui crucificat,
transfigurat în crin
cu cinci clopoţei pe tulpină?

Ai auzit?           

Pe creasta naufragiului

Mă-ntreb ce-o să-mi rezerve bătrâneţea?

Dar nu termin de rostit cuvântul
că, schiloadă, aburcând prin vreme, 
bătrâneţea îmi iese în cale
pe două picioare de pasăre Kiwi.

De nu mi-ar lua dreapta cu care scriu,
de nu mi-ar seca lumina ochiului
sub care îmi aştern rostirea,

Că rostirea inimii 
ca o respirare mă ţine 
pe creasta acestui naufragiu.

Ca bănuţul care huruie peste apele Acheronului
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Va fi spus El: 
Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pămînt; n-am venit 

să aduc pace, ci sabie. 
Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de 

mama sa, pe noră de soacra sa. 
Şi duşmanii omului, vor fi casnicii lui.
Mă voi spăimînta foarte dacă voi cita mai departe din 

Evanghelia după Matei... 
O voi face  şi voi şti că orice schimbare aduce 

sacrficiu şi suferinţă, că orice zeu nu ţine cont de timpul 
trăit, ci-şi va cere obolul pentru sanctitate, iar în acest 
sens Iisus va fi spus :

Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult de cît pe Mine 
nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiică ori pe fiu mai 
multe decît pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia 
crucea şi nu-Mi  urmează Mie nu este vrednic de Mine.

Mă voi spăimînta foarte la auzul acestor cuvinte. 
Inima mi e va face de gheaţă!  şi voi trăi cea mai 
cumplită singurătate. Şi necredinţă. 

În text vor urma promisiunile la întrebarea lui 
Petru: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi 
oare ce va fi?

Legitimă şi omenească îndoială!  Aidoma 
întrebarea. Funcţiona încă raţiunea! Ea, întreagă, 
aristotelică. Deşartă promisiune!?...

Iar Iisus le-a zis:
Adevărat zic vouă că voi ce Mi-aţi urmat Mie, la 

înnoirea lumii, cînd fiul Omului va şedea pe tronul slavei 
Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri judecînd pe 
cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat 
case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femei, sau 
copii, sau ţarine, pentru numele Meu inmulţit va lua înapoi 
şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintîi vor fi pe urmă, şi 
cei de pe urmă vor fi întîi.

Mă voi spăimînta şi voi cugeta. Şi teamă multă în 
mine se va sădi, şi alte spaime din genuitatea sufletului 
vor izvorî, şi mă voi teme de pedeapsa care va fi... 
Deşartă promisiune!  La Didim sumedenie de simboluri: 
medusa, coloana, şarpele grec, asclepionul,  sinusoida, 
crucea în cerc, coloana, o sumedenie... Sincretism al 
culturilor care vin şi se suprapun unele peste altele... 
Sumedenie de simboluri, produse ale imaginarului 
colectiv, şi ale minţii unor individualităţi teribile. Mă 
închin lui Apollo, apoi decelez aici fapta şi  tulburările  
minţii: compasul, piramida, triunghiul, ipotenuza, acel 
Unu mirific, şi datul prim al gîndirii, principiul, sunt 
simboluri inventate dintr-o necesitate a gîndului 
zburdalnic, din nevoia de ocrotire a propriului Eu. 
Unii ar spune: Devenire... Eu mă întunec, mi-i teamă de 
cuvinte şi de Acela care  va fi.  De fluidizarea Eu-lui 
îndelung flagelat de neputinţă...  O nevoie singulartă, 
stringentă, pentru că altfel, o, Apollo, ucigaşule, din 
cer săgeţile tale l-ar ucide pe nemuritorul din mine.  
Îmi vine ideea şi încep să cred că Iisus aici s-a născut, 
între Efes şi Didim, nu într-un staul, ci pe o plajă 
mirifică, mistuit de viciul Ipotenuzei, mai aproape de 
zdrobitul Teatru din Milet, şi mai cred că  s-a născut  
dintr-o fecioară preoteasă, din tată necunoscut, care va 
prooroci viitorul lumii, lecturînd un papirus: căci va fi 
o împărăţie fără sfîrşit, aceea a milei, iubirii şi 
compasiunii. Fecioara era liberă încă, nu se instaurase 
dogma, avea dreptul să-l nască pe Iisus pe mare, pe 
uscat sau aiurea, iar El, nenăscutul încă, va fi  un copil 
unic pentru că se va plimba pe ape încă din  faşe şi 
sigur va  ucide pe  cei doi şerpi trimişi de Hera, spre 
uimirea lui Amphitrion, regele... Ciudăţenii, NU?  Va 
fi fost un copil ciudat, care deşi se născuse din neam 
sfînt, va  suferi din gelozie, şi tocmai de aceea, pentru 
că Tatăl său, Marele Domn Anonim, atotputernicul, 
din scrisul biblic va fi fost intolerant, rece cu seminţiile 
pămîntului, dar drept. Teribilă filogeneză! Altfel cum 
acest Mîntuitor s-ar fi născut atît de sigur pe sine, 
egofil şi gelos. E sigur, gîndesc,  că Iisus va fi venit pe 
lume aproape de Efes, altfel cum mama  sa,  la 
bătrîneţe,  şi-ar fi găsit culcuşul de veci aici, într-o 
pădure de pini, alături cu veşnicia pietrelor care se vor 
uni pentru a croi cea mai frumoasă bibliotecă a 
Antichităţii ( exclusă  fiind cea de la Alexandria, 
construită cu cîteva veacuri mai înainte, fiind prea 
mare şi prea plină de fast). Tot de aici, Mama Lumii s-
ar fi ridicat la cer, dar neuitînd să lase în urmă 
rămăşiţele unei biserici, aşezămînt ciudat,  curios, de 
rit catolic, (iarăşi mare curiozitate!) de unde nişte 
mucenici însetaţi  de apă şi spirit, beau  pentru a trece 
Styxul. 

Mă voi spăimînta foarte.
Lecturînd Epistola către Efeseni, după ce mă voi fi 

întîlnit cu îndîrjitul  Saul, lîngă Odeon, care, sagace şi 
pătrunzător, mă va saluta cu respect,  şi-şi va continua 

misiunea părăsind ţărmul egeean, îndreptîndu-se către 
Corint şi Roma. Acolo, la Roma, îşi va scrie epistola, şi 
o va trimite în teritoriu... Adică prin lume, pentru a 
propăvădui Învăţătura cea nouă!... Cît curaj şi dăruire 
apostolică la acest ins cu ochii de oţel şi inima de frate 
iubitor de Iisus. Ce spirit de învingător trebuie să fi 
avut acest om! Dar cum  nu putem pătrunde în 
reversibil,   nu vom  şti  cu exactitate aceasta. 

La Millet noi, cei patruzeci de muncenici, mîncăm 
smochine din smochin, şi simţim binefacerile unei 
roade bogate. Pe timpul Mîntuitorului, lucrurile 
trebuiau să fie întru sărăcie şi nebunie, iar smochinul 
să fie blestemat să nu rodească!... 

Pe aici vor fi călcînd talpele sale, ale lui Saul, 
mergînd pe urma marelui Domn, întru cercetarea 
lucrurilor, el însuşi numindu-se: Pavel, Apostol al lui 
Iisus Hristos, prin voinţa lui Dumnezeu. Decelăm o limbă 
asemănătoare celeia din Evanghelii, o limbă , cum spun 
exegeţii, cu un stil propriu lui Pavel, stilul fiind calm, 
lipsit de spirit polemic. Eu cred că deja îşi colorase cu 
multă artificialiate religioasă stilul, propagînd o religie 
a harului şi iubirii de oameni. Părinţii apostolici s-au 
folosit de această scriere uncă: Clement Roman, Sfîntul 
Ignaţiu de Antiohia şi Policarp al Smirnei. Va fi trecut 
prin Efes Pavel, ne spune sfîntul Siluan Anthonitul: 

Şi pe cînd Apollo era în Corint, Pavel, după ce va fi 
străbătut părţile de sus, a venit la Efes, şi găsind cîţiva 
mucenici a zis către ei: primit-aţi voi Duhul Sfînt cînd aţi 
crezut? Iar ei au zis către ei: Dar nici n-am auzit dacă este 
Duh Sfînt.  Şi el a zis: Deci în ce v-aţi botezat? Şi ei au zis: 
În botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul 
pocăinţei, spunînd poporului să creadă în cel ce avea să vină 
după el, adică în Iisus Hristos. Şi auzind ei s-au botezat în 
numele Domnului Iisus. Şi punîndu-şi Pavel numele peste 
ei, Duhul Sfînt a venit asupra lor, şi vorbeau în limbi şi 
prooroceau.

Şi erau toţi ca la doisprezece bărbaţi.
Şi el intrînd în Sinagogă, a vorbit cu îndrăzneală timp 

de trei luni, vorbind cu ei şi căutînd să-i încredinţeze de 
împărţia lui Dumnezeu

La editura Performantica din Iaşi a apărut recent 
volumul Arta – unica certitudine, poezii alese, de 
polonezul Stanislaw Leon Popek, selecţie, traducere şi 
comentarii de Alexandru G. Şerban. Prin frumoasa 
tălmăcire a cunoscutului traducător ieşean luăm 
cunoştinţă de o poezie deosebită care „pune în mişcare 
diverse sfere ale contemporaneităţii, se conjugă cu 
faptele epocilor trecute, arată şi oamenii prinşi în 
greutăţile cotidianului”, cum ne precizează Longin Jan 
Okon, un alt poet şi prozator polonez. Din prefaţa 
cărţii aflăm că Stanislaw Leon Popek este o 
personalitate de tip renascentist, cum nu prea se mai 
întâlneşte în lumea noastră de azi, autor a numeroase 
lucrări din domeniul psihologiei, apoi artist plastic 
prezent în numeroase galerii naţionale din Cracovia, 
Varşovia, Lublin, dar şi în Olanda, Franţa, Germania 
etc., pasionat de muzică şi interpret la vioară şi, nu în 
ultimul rând, poet, scriind până acum nouă volume de 
versuri.Critica literară apreciază calităţile lirice ale 
creaţiei sale, o creaţie care lasă impresia adâncă a 
faptului că poeziile „sunt 
muzicale şi deosebit de 
picturale”, cu alte cuvinte 
poetul este un şlefuitor de 
senzaţii şi un arhitect al 
cuvântului.

De unde îşi extrage în 
general tematica pentru poezii? 
Din orice lucru demn de reţinut, 
dar mai ales din profunzimile 
psihicului uman, Stanislaw 
Popek, în calitatea sa de 
renumit profesor psiholog al 
artelor, având ştiinţa şi talentul 
de a da expresie lirică naturii, 
frumosului şi tainelor vieţii. 
Vom întâlni în opera poetului o 
mare bogăţie a versificaţiei, 
conexiuni interesante care se 
referă la problemele umane şi la 
fenomenele pământeşti. De 
pildă, în poezia Cine eşti? se 
întreabă dramatic: „Tu, / care 
cu o singură mişcare a mâinii / 

trimiţi la pământ milioane de existenţe, / le arunci în 
praful uitării. / Cine eşti?” (din volumul Măşti de 
călătorie). Stanislaw Popek uimeşte prin extensia 
problematicii, prin modul în care dă glas liric unei 
mari diversităţi de subiecte, utilizând ştiinţa 
cursivităţii limbii prin personificări, elipse, paralele, 
anafore etc., prin naşterea meditaţiei plasată la hotarul 
dintre fizică şi metafizică: „Umbră a umbrei mele, / tu 
eşti umbra mea, eu sunt a ta / umbră. / În peştera lui 
Platon, / din prima zi până la ultima, / gonim / în 
fuga cailor de stepă, / cu coama fluturând, / timpul 
trece, iar vântul moare / în ierburile uscate / şi macină 
în flăcări viaţa / până la cenuşă”.

Volumul Arta – unica certitudine, poezii alese, 
cuprinde o selecţie din creaţiile lui Stanislaw Popek 
sub titlul Grădinile hipersensibile. Lectura lui fascinează 
şi incită prin desenarea chipurilor „pe care le măsoară 
veşnicia”, prin relevarea ideii că în faţa Timpului omul 
se pierde în neputinţă şi rătăceşte în singurătate, se 
afundă în neliniştea amară a sufletului deşi încearcă 
înţelegerea platonică a realităţii şi caută veşnic 
adevărul despre lumea ce-l înconjoară. Constată până 
la urmă doar că „S-a descoperit Troia, / Steaua Câinelui 
/ şi Calea Laptelui, / virusul HIV, / şapte originale 
îndoielnice / pentru Mona Lisa, / Polul Nord, / armele 
Goţilor / şi ruinele Ninivei... / Nu s-a reuşit / să se 
descopere sursele prostiei / înţelepţilor, / nici 
Grădinile Verzi / ale Edenului.” (Din istoria 
descoperirilor – Z historii odkryé). Deşi „lanţul 
succeselor continuă”, ce rămâne după om, după acest 
„firicel de praf” în necuprinsul Univers, în ce constă 
destinul lui? Descifrăm în poezia lui Stanislaw Popek 
gândirea care apare ca o componentă fundamentală a 
existenţei spirituale, nu în sensul strict a ceea ce 
înseamnă termenul, cât în cel al funcţiei sufleteşti. Se 
ştie, după Kant spiritul e cel ce structurează în fapt 
experienţa noastră, dar orice experienţă a omului 
presupune cunoaşterea directă a unor fenomene şi 
lucruri. În creaţia poetului psiholog Popek se impune 
cu acuitate ideea că orice percepţie cuprinde elemente 
psihosociologice şi psihopedagogice care relevă 
normele sociale ale grupului de apartenenţă al 
individului. Fiecare individ înţelege, percepe şi 
analizează în felul lui lumea în care trăieşte, 
demonstrându-se încă o dată relativitatea modului de 
a fi. Suntem în faţa unei creaţii lirice care dă expresie şi 
ilustrare a unei scrieri de substanţă, una firească, unde 
e prezent avantajul limbajului cu prerogativele lui 
normale, dar într-o strânsă conexiune de gândire 
filosofică, decisivă pentru a scrie natural şi adânc. Este 
o poezie a eului, a unui eu care tresare impetuos 
simţământul de exaltare a fiinţei, cu întreaga bucurie 
de a fi dar şi cu sentimentul de dezagregare şi 
neputinţă. Credem că aceasta este principala 
caracteristică a metaforei lui Stanislaw Leon Popek, 
una care îşi trage sorgintea dintr-o cultură 
enciclopedică, dintr-o cunoaştere profundă a omului şi 
a destinului său.

Este meritul profesorului, dramaturgului şi 
traducătorului Alexandru G. Şerban de a fi redat 
iubitorului de poezie român prilejul de a  lua contact 
cu una dintre cele mai interesante creaţii lirice 
poloneze contemporane. Reamintim că Al. Şerban a 
mai tradus versuri şi proză din H.J. Kozak, J. 
Cieszkowski, Z. Franczek, R. Kornacki, A. 
Jaholkowska ş.a. A tradus apoi şi din limba rusă 
(Bunin şi Esenin), scrie eseuri despre poezie, precum şi 
interviuri cu personalităţi din Polonia. Este deţinătorul 
medaliei „Laurii de aur pentru literatură”, oferită de 
Colegiul Laurilor Literari din Varşovia pentru 
traduceri şi popularizarea literaturii şi culturii 
poloneze în România.

Decembrie         2012

fascinaţia lecturii

Nicolae BUSUIOC

născocitorul de gânduri

Vasile POPA HOMICEANU

Cel ce a zis

Şlefuitor de cuvinte şi senzaţii
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În Univers, omul - elocventă expresie a tot ce înseamnă 
a fi „din” doi - experimentează până la ultimele consecinţe 
starea de-a fi „între”; el e „întruparea întrebării”, e om-om, 
întrebare-răspuns. Mai mult decât suspans, saltul (de felul 
întrebării) în om e ajunare: susţinere din propriul său 
„dincolo”, din tonul care, în el însuşi înfăşurat, singur-
generos se împarte, se desfăşoară pe partitura unui cântec, 
dar în fapt fără să se despartă de sine, cuprinzător lăuntric 
- cu loc propriu-lăuntric - fiind. Înfăşurarea care se 
desfăşoară, sau desfăşurarea care se înfăşoară, dă seamă - 
ca asumare a unei neasemănări ce se face sieşi asemenea, 
se face este - de aşteparea, de ascultarea ca „inspirată 
lucrare”: golire de sine pentru mereu mai deplină umplere 
(căci, pentru subiect - care-şi este propriu dar -, nu se face 
primire fără primenire de sine, şi nici primenire de sine 
fără de primire).

Spre deosebire, instantaneitatea noului de piaţă - 
anulare a clipei reflexive, rezonante, dintre două strict 
succesive clipe - înseamnă întrebarea al cărei răspuns (ca 
aşteptare, lucrare) e uitarea... La primul impact de piaţă, prin 
toate mijloacele noul caută, canibalic, să înghită, să facă 
uitat tot ce lui îi e asemenea, ca să domine piaţa, să facă el 
legea pentru maximum de câştig, spre a evalua-lua, ca pe 
„nimic”, totul. Cu tot arsenalul (de mânie optimistă, 
voioasă, de circ) al reclamei, noul se vrea atât întrebare, cât 
şi răspuns, impus parcă cu forţa predestinării. (Ne aflăm, 
conform reclamelor de piaţă, în orizontul predestinării, 
căreia de fapt îi e total străină această stare-lucrare, de 
aşteptare-ascultare.) Pe oricine de bunsimţ surprinde 
(oriunde te-ai duce, te-ai întoarce, ai veni chiar) prezenţa 
nimicului de schimb - fantomă ce-şi înghite semenii 
pentru a se face realitate. Omenirea a mai cunoscut 
canibalismul sacrului ideologizat sub forma utopiei 
(primitiv-creştine-socialiste, iluminist-progresiste, violent-
revoluţionare, religios-universaliste şi, mai nou, 
pragmatic-virtualizatoare-globalizatoare).

Menţionăm numai: departe de a fi „nevoie de 
întrebuinţare” (valoare care satisface o anume nevoie de a 
fi), întrebarea al cărei răspuns e uitarea e de fapt negarea 
negustorească, e întrebarea de schimb, de schimb de câştig 
pe nimic; ea se arată-expune, ca schimb-câştig-răspuns, în 
mod obscen, astfel e fără cunoaştere de sine, ca golire şi 
dezgolire-revărsare impudică, orbire de sine, ca golire a 
unui loc de el însuşi spre a deveni „loc fără loc”, piaţă de 
schimb şi de nemeritat-nemernic câştig. Întrebarea al cărei 
răspuns e uitarea se manifestă ca o cunoaştere fără de 
atitudine de „a fi”, fără a fi creatoare (cel puţin de sine, a-şi 
fi propriul „tu”, cu înţeles de conatus, deopotrivă însoţitor 
de sine şi viguroasă dorinţă de a fi). O astfel de întrebare-
cunoaştere aparţine mai degrabă obiectului devenit 
„marfă”, ceva pus în schimbul vânzare-cumpărare, sau 
mai ales negustorului aparţine, celui care se crede a fi 
„ales” tocmai pentru că practică vânzarea-cumpărarea 
pentru a câştiga nelimitat, pe nimic. (În chestiune, 
negustorul nu practică regula: „îţi dau întrebarea, îmi dai 
răspunsul”; pur şi simplu el vrea: îţi dau întrebarea-
nimicul - deci nu degeaba - pe răspuns-marfă.)

Avem motive să suspectăm „nimicul” ca nefiind 
neutru; vădit el se pune de partea celui care neagă, mereu 
neagă, spre a-l susţine. Nimicul nu „leagă”, însă, pe piaţa 
de schimb, pe locul fără loc, unde ceva nu pare cât de cât 
să se lege, iată că el, nimicul, tocmai reuşeşte să „aleagă” 
atât câştigul, cât şi câştigătorul, alesul, negustorul; el, 
nimicul, reuşeşte deci să se aleagă cu câştigul. Cel care ştie 
să nege, care practică întrebarea al cărei răspuns e uitarea-
schimbul, tocmai e cel care se alege. Totodată, între, pe de 
o parte, creator-producător şi, pe de alta, negustor, marfa - 
cu o mască a nimicului, a timpului de câştig prefăcut bani 
- a ales fără să clipească pe cel care neagă afirmarea-
crearea, ce neagă pe „a fi” spre „a avea”. Altfel spus: ca 
atitudine, marfa nu vrea a fi „a fi”, ci vrea a fi „a avea”.

„Cunoaşterea cu atitudine de a fi” se dovedeşte cea a 
cărei întrebare urmăreşte, îşi asumă răspunsul. Şi această 
întrebare simte, ştie viu răspunsul precum o mamă aflată 
în dureri, în travaliu de naştere, despre fătul ei ştie; 
cunoaşterea cu atitudine se arată definitorie subiectului - 
om-om şi deopotrivă eu-tu -, fiinţă în dialog cu sine, care 
gândeşte, care deci vorbeşte limba ce singură gândeşte. 
Vrând-nevrând, ca oameni ne preocupă - dimpreună cu 
respiraţia şi toate celelalte, pentru om, vitale nevoi de 
întrebuinţare - aporia întrebării: starea de „a fi”, ca uimire, 
ca oprire şi sporire din sine, în pielea-placenta unei 
întrebări, pe care o poate dezlega, articula doar limba, cea 
care e însăşi pielea-placenta din care de fapt ne naştem ca 
specie şi individ, ca persoană, acea stare singură şi sigură, 
de felul unui mistic „cum”, al conştiinţei, care face ca 
însuşi timpul să stea, astfel ca întregul să intre întreg în 
parte. Întreaga industrie a reclamei de piaţă ţine să prefacă 
limba în ceea ce numim „marfă”, ceva de vânzare-
cumpărare (fără a gândi ea însăşi, fără a fi cu propriu 
domeniu de „a fi”, realitate).

Indistincţia dintre subiect şi obiect o frecventează atât 
obscenul, cât şi misticul, cu toată diferenţa, care nu e doar 
de grad, ci de natură, dintre ei. Şi nu întâmplător: se 

dovedeşte inadecvat, grosolan chiar, să nu susţii că în 
registru obscen cantitatea e pură calitate, căci nu poate fi 
cantitate fără de calitate, profan fără de sacru - în acest caz, 
cantitatea pur şi simplu, adică „pură şi simplă”, e calitate.

Şi nu oricine-orice îşi propune să gestioneze magma 
realităţii unui topos care întrece magia: imaginaţia; la 
mijloc e vorba de „percepere”, de capacitatea de a avea 
acces la început, la geneză. Ori întrebarea-răspunsul ţine de 
anume regie capabilă să prefacă chiar şi o reclamă de piaţă 
de schimb şi de câştig în replică dialogală cu undă ironică 
şi autoironică, adică: binomul în cauză, întrebarea-
răspunsul, ţine atât de „spectacol”, a te expune vederii-
pipăirii lumii (a merge prin încredinţare, scontând cât 
câştigi, „a avea”, ceva ca un „dat”), dar şi de „scop”, a te 
expune ţie însuţi (a merge astfel prin credinţă, scontând „a 
fi”, ca un „dar”, ţie însuţi „nevoie de întrebuinţare”). 
Tocmai pentru că nu doar „se face”, ci pentru că „se 
naşte”, el, omul, se dă drept „dar” sieşi şi, deopotrivă, 
lumii. În moduri mai subtile decât imaginaţia şi mai reale 
decât realitatea, omul oferă intimitate-identitate, gazdă - 
ca „acasă”  - Universului, ca acesta să se poată găsi-regăsi, 
să nu-şi piardă „sensul-timpul”, să fie Cosmos, nu doar 
explozie, avortare de sine, universalizare (după cum 
globul se globalizează…).

Poate că (la vreme ori la nevreme, întrebat ori nu fiind) 
pentru om „a răspunde cu o întrebare” e felul de a spune 
„eu”, de a sări înaintea timpului, de a sări din locul lui, al 
timpului-teribilului „Tu”, şi de-a i te pieptoşa cu locul tău, 
lăuntric. Cu-adevărat aleşii acced printr-un răspuns (poate 
şi de felul acesta, ca întrebare) a fi în intimitatea întrebării - 
unde ei pot locui, ca acasă, însăşi întrebarea, unde 
contează nu atât primirea, ca „a avea” loc, mereu nou şi alt 
loc, a fi mereu primul, în dezlocuire, ci, în acest caz 
primenirea deplină contează, ca „a fi” pur şi simplu, a fi 
aldoilea, a fi cu loc propriu ca locuire de sine, a fi omenie: 
om şi deopotrivă omenire.

În fel şi chip lumea, de când e lume, îl aşteaptă pe cel 
care va veni, care vine să vindece lucrurile numindu-le, pe 
fiecare, cu întrebarea proprie, cea care e cu adevărat 
numele-răspunsul - chipul ! - în care nimic şi nimeni, orice 
lucru, să nu uite de sine, nici măcar timpul, capabil deci 
fiind să trăiască şi el nostalgia eternităţii. Fericit cel care şi-
a găsit, drept răspuns-nume, drept chip, propria lui 
întrebare ! (Căci nu în orice întrebare ajungi să crezi, poţi 
să poţi să te uimeşti.) Desigur, în propria lui întrebare 
fiecare dintre noi, ca subiect, poate ajunge, percepe - 
pentru el poate încetini şi chiar opri - timpul. De la sine 
nostalgia (curbură intim-cosmică, întoarcere la sine) 
vorbeşte - răspunde-ntreabă - despre cum întregul intră 
întreg în parte, despre ajunare.

Important se arată că în aprigul şi aprinsul proces de 
cunoaştere - care de fapt dezamorsează Judecată de Apoi -
, întrebarea nu moare, nu dispare; căci ea, întrebarea, e cea 
care trebuie, are calificarea, să confirme răspunsul, să ţină 
focul sacru aprins în templu, ca ţiitoare în fiinţă a 
răspunsului ca atare. (Aici precizăm: numai astfel 
subiectul nu e doar fiinţare, ci fiinţă; nu poţi decât să 
admiri pe muritorul conştient pentru care întrebarea e 
imaginaţia care e mai mult decât imaginaţie, iar răspunsul 
e realitatea care e mai mult decât realitate.) Şi-i pentru om 
consistentă mângâiere, nu doar amânare a teribilei 
judecăţi-mânii, că procesul cunoaşterii nu are sfârşit. 
Adesea însă dintre dogmatici se recrutează ieftinii 
mercenari, fanaticii - slujitori ai fantomei leviathanice, care 
ţine să judece-înjunghie-înghită realitatea spre a fi ea, 
fantoma, realitatea însăşi, spre a demonstra astfel, evident 
violent, că moartea devine viaţă, e ea însăşi viaţă pur şi 
simplu.

În evul evaluării, oriunde ai merge, în faţă ai tabloul 
marii conspiraţii de piaţă globalizatoare: totul e de 
vânzare, se vinde şi se cumpără, e marfă, un „între” 
negociabil, unde-cînd câştigă cel care ştie nega fără cruţare, 
care are „puterea neputerii” ca să nege ceva-orice până la 
nimic; tocmai că astfel marfa şi însăşi lumea intră în 
agonie, iar întrebarea, cea care poate resuscita, trezi-sălta 
totul, e sistematic înlocuită de negarea negustorului. Din 
capul locului, pe piaţa de schimb - „loc fără de loc” - 
pierde cel preocupat a cunoaşte-învăţa, care ştie afirma, 
care percepe viaţa, e pur şi simplu „a fi”; pe piaţa de 
schimb a cunoaşte nu înseamnă „a fi”, căci a „a fi” e 
înlocuit (prin conspiraţie-uzurpare: uz până la abuz, 
dezabuzare) cu „a avea”. Miza şi totodată condiţia întregii 
afaceri de felul confiscării: pentru a deveni marfă, ceva-
orice „trebuie” (capitulare necondiţionată) să-şi uite (ca să 
i se ia) „întrebarea” proprie, uimirea, însuşi statutul său de 
a fi un „între” în sine, ceva cu loc lăuntric-propriu, cu 
propriu început.

Desigur, subiectul e cel care, cu asumare, trebuie să 
răspundă, şi prin răspunsuri să reanimeze astfel 
întrebările, „a fi”-urile confiscate în cele mai noi şi mai 
teribile lagăre, gulaguri, fabrici ale morţii pardosite cu fel 
de fel de reclame de piaţă aflate la mare cinste - de fapt 
manifestări sălbatice şi obscene ale mâniei, „afişări” cinice 
şi de circ prost (prost-gust, prostituare), unde omul e 
maimuţa maimuţei, e maimuţa a oricui-orice, gata fiind să 
imite tot, chiar (târându-se el, şi pe sub şarpe, ca 
pământul) până şi un pantof - care-l loveşte peste gură, 
peste bot - să-l imite.

Însă numai liber, subiectul trebuie şi deopotrivă poate 
să numească cu întrebările sale orice răspuns, realitatea. E, 

aici, sincera sarcină de reanimare, neavortare de sine, 
întoarcere la originar… În măsura în care realitatea-
răspuns e lipsită de întrebare (atitudine de „a fi”), ea e 
demitizată, e lipsită tocmai de realitatea ei. În fapt, 
întrebarea e mitul, începutul, ea e povestea sacră a 
realităţii, e ceea ce nu doar spune, ci arată, există; tocmai, 
întrebarea nu doar „spune” răspunsul, ea îl arată, şi ca o 
naştere dă cu-adevărat nume - „vedeţi fiu, vedeţi fiică !” - 
punând ca într-un spectacol atât scopul-privitul, cât şi pe 
spectatorul-privitorul. Şi nu-i doar îndemânare de 
meşteşug, ci cu adevărat artă să răspunzi, să tot răspunzi 
unui răspuns de felul întrebării, să fii deci de felul părţii în 
care întreg a intrat întregul.

Vrând-nevrând, asistăm prinşi în sistemul pragmatic al 
noului mit, noul de piaţă, care în lume şi-a făcut şi îşi face, 
croieşte neloial loc - „loc fără loc”, de felul pieţei de 
schimb - cu coatele, cu toate prelungirile tehnologice, 
uneori violent, în mod crâncen şi-l croieşte, acest loc. Iar 
noul mit, pragmatic, al lumii (care are drept agoră piaţa de 
schimb) e mita, corupţia care înseamnă taină obscenă, 
înseamnă şi impune un mod ingnar şi ignobil, impur, de 
a-ţi proiecta, a-ţi croi lumea, propriul tău chip: o lume de 
schimb, un chip de schimb. Numai astfel se văd unii că 
pot ajunge stăpâni, dominând cu aroganţă şi ignoranţă 
peste realitate. (Ne întrebăm dacă nu cumva violenţa, 
prostia rea şi lacomă - lacomă şi de sine, obscenă - tocmai 
că intră în compoziţia fantomei ce înghite realitatea, ce se 
vrea mai reală decât realitatea-adevărul.)

Cunoaşterea ca „întrebare al cărei răspuns e uitarea” e 
fără cunoaştere de sine, fără de proprie recunoaştere de 
sine, ea nu se bazează pe sine, nu-şi este „subiect”, a fi cu 
proprie temelie, nu-şi este „tu”. Într-o astfel de întrebare 
fără „atitudine”, cunoaşterea nu vrea să se cunoască, adică 
nu-şi recunoaşte, nu-şi aşteaptă, nu-şi naşte răspunsul-
realitatea: îl avortează. De fapt nu se mai pleacă de la 
cunoscut spre necunoscut, nu se mai pleacă de la subiect, 
ci de la necunoscut, de la obiect, promisiune democratică. 
Pragmatic, se urmăreşte cunoaşterea cu cunoaştere, 
cunoaşterea de piaţă, ca vânzare-cumpărare, adică „a 
avea” cunoaştere, şi nu se urmăreşte cunoaşterea ca 
recunoaştere (de sine), nu cunoaşterea prin întrebare-
răspuns de felul comunicării şi comuniunii, „a fi” 
cunoaştere. (Cum ar veni: de ce să cunosc eu, de ce să mă 
recunoasc - cunoaştere cu loc propriu -, când lesne pot 
cumpăra ceva-pe cineva care să cunoască în locul meu, 
care să stea închis ca în lagăr, gulag, fabrică a morţii în 
chiar locul meu. Desigur, pe piaţa de schimb cel care „ştie 
a afirma” pierde fără drept de apel în faţa celui care „ştie a 
nega”. Soarta celor care fac, cunosc-învaţă, creează 
(precum părinţii, educatorii, artiştii, bătrânii, înţelepţii) e 
deja pecetluită în sistemul schimbului prin negaţie, care nu 
asistă, ci sistează. Ba încă, susţinem că pe piaţa de schimb, 
sub ghilotina negaţiei negustoreşti tocmai e decapitat, cu 
spiritul lui cu tot, capitalismul.)

La mare căutare sunt aşa-zisele „întrebări” de felul 
reclamelor de piaţă - întrebări obscene, care ţi se oferă deja 
cu răspuns cu tot, ca un „dat-răsdat”, doar primire de felul 
lui „a avea”, şi nu ca un „dar” căruia tu însuţi să i te dai, 
deplină primenire de felul lui „a fi”. Ori astfel de întrebări 
pe ele însele se anulează, anulând taina de „a fi”. Referim 
despre întrebările de felul acelor „laude prin care omul 
doar aude” şi nu ascultă, prin care de fapt el învaţă să uite, 
să devină ignorant şi ingrat, în beznă bezmetică, 
obscenitate, în ceea ce priveşte până şi propria lui 
identitate.

Şi nu întâmplător, pentru om, însăşi cunoaşterea uită 
de sine, îşi uită identitatea, devine fantomă-spunere gata 
să înghită arătarea-realitatea proprie, încât cuvântul „măr” 
înghite mărul, după cum la pomul cunoaşterii 
cunoaşterea-„măr” a muşcat din om, l-a înghiţit, urmând 
deci căderea firească a nefericitului. Pentru om, credinţa 
(domeniu de „a fi”, alături de ştiinţă, conştiinţă, realitate) 
ţine, biblic, până la „pomul cunoaşterii”; de la pomul 
cunoaşterii însă, începe religia apăsat pragmatică 
(prelungire tehnologică, alături de tehnologia propriu-
zisă, ideologie, virtualizare). Bazată pe logica negării, 
cunoaşterea pragmatică - cunoaştere „oficială” în sistemul 
schimbului prin negare - urmăreşte sistematic uzurparea 
de realitate a realităţii.

In Evul evaluării se dovedeşte cu vârf şi îndesat că, 
negustoreşte, e preferabil să posezi cunoştinţe, iar nu să fii 
acele cunoştinţe; aici lucrează diferenţa care produce 
indiferenţa divin-canibalică, a predestinării: „a avea” ia 
locul lui „a fi”. În teribila competiţie de piaţă, în care omul 
poate deveni marfă, adică ceva de schimb, tocmai că 
uitarea de sine - obţinută cu chiar preţul său, al omului - e 
socotită drept performanţă, capacitate de felul inteligenţei 
integratoare. (Lesne se uită că oportunismul e trădare de 
sine, devastatoare obscenitate - care nici pe departe nu 
probează inteligenţă ori integrare cu propriu orizont.) A se 
vedea cum în orice competiţie de piaţă democratic-
electorală preţul omului, preţ stabilit în caratele 
promisiunii, e echivalent cu dispreţul faţă de om, cu 
dispreţuirea lui faţă de sine. Promisiunile de piaţă 
electorală nu-s decât întrebări fără caracter, gata să-şi 
avorteze răspunsurile, răspunderile. Una e să dai omului 
nume o promisiune fără acoperire, obscenă, şi alta să-i dai 
nume propria sa întrebare.

Omul se vrea dincolo de reclame, laude, promisiuni; 
cu propria lui întrebare ţine să se aleagă.

la vreme şi la nevreme

Decembrie         2012

35. Întrebarea-răspuns şi mitul 
realităţii de piaţă

Marinică POPESCU
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ut pictura poesis

„Îndrăznesc să sper că această carte nu va fi primită cu 
mânie de extremişti şi de fanatici şi că, dimpotrivă, va favoriza 
înţelegerea reciprocă. Sper să găsesc interlocutori binevoitori 
atât printre evrei, cât şi printre ruşi... Am scris această carte 
supunându-mă doar celor dictate de materialele istorice şi 
căutând soluţii binefăcătoare pentru viitor” 

(Alexandr Soljeniţîn).

Indiscutabil, istoria evreilor este una din cele mai 
fascinante. În decursul existenţei lor, evreii au 
cunoscut captivitatea egipteană, asiriană (722 \ 721 
î.Hr., când cele zece triburi evreieşti dispar din 
istorie), babiloniană (benefică pentru că evreii deprind 
pasiunea cărţii şi a limbilor străine, Cirus cel Mare 
permiţându-le în 538 î.Hr. să revină la Ierusalim, unde 
îşi refac templul distrus de babilonieni în 586 î.Hr.), 
apoi, Titus în anul 70 d.Hr. distruge Ierusalimul, 
evreii fiind dispersaţi în lume, pentru a cunoaşte de-a 
lungul Evului Mediu, tot felul de interdicţii (expulzări 
şi pogromuri în Spania, Portugalia, Anglia, Franţa, 
apoi, ghetourile), în fine, în epoca modernă 
samavolniciile la adresa poporului evreu au culminat 
cu Holocaustul, pentru ca în 1948 să fie reînfiinţat 
statul Israel. La toate acestea meditam cu admiraţie 
pentru tenacitatea acestui popor („Păstrarea identităţii 
poporului evreu în diaspora, timp de două milenii este 
demnă de admiraţie şi respect”, p. 37) având în faţa mea 
cele patru volume ale lui Soljeniţîn* consacrate 
relaţiilor dintre evrei şi ruşi de-a lungul a două secole. 
Pentru că cele patru volume însumează peste o mie de 
pagini, fiind, astfel, imposibilă o prezentare 
exhaustivă într-o singură recenzie, ne vom limita în 
prezenta expunere la primele două volume, ambele 
secţionate în câte şase capitole urmate de note. 
Aşadar, volumul întâi este precedat de un cuvânt 
înainte, o justificare a prezentului studiu, abrevieri. 
Muncind timp de cinci decenii la istoria revoluţiei 
ruse, Soljeniţîn a ajuns ineluctabil la problema relaţiei 
dintre ruşi şi evrei – o „chestiune incandescentă”, 
„subiect atât de spinos” –, încât survine întrebarea 
firească de ce oare? După opinia noastră, evreii 
oriunde au trăit s-au impus, în pofida condiţiilor 
grele, în comerţ, finanţe („Şi totuşi activitatea cea mai 
strălucitoare a evreilor a fost în domeniul finanţelor”, p. 
59, vol. II), cultură, medicină, ştiinţă şi tehnică –, 
Soljeniţîn precizându-şi alegerea: „Totuşi, în ciuda 
abundenţei de spirite strălucite şi de condeie pricepute, nu 
avem o prezentare la zi şi o analiză a istoriei noastre 
reciproce care să satisfacă ambele părţi... Ani îndelungaţi, 
am amânat această carte pentru mai târziu; aş fi fost fericit 
să nu-mi iau această povară, dar firul vieţii mele fiind pe 
sfârşite, iată-mă constrâns să mi-o asum” (pp. 5 – 6). 
Soljeniţîn, deşi recunoaşte în „Despre prezentul studiu”, 
limitele acestuia, admite că această problemă 
evreiască „nu se poate înţelege foarte bine decât dintr-un 
punct de vedere mistic şi religios”, inaccesibil oamenilor 
şi experţilor: „Nu doresc să limpezesc această problemă 
decât în categoriile istoriei, politicii, vieţii cotidiene şi ale 
culturii şi aproape exclusiv în limitele a două secole de 
viaţă comună a ruşilor şi evreilor într-un singur stat... Mă 
concentrez aici asupra relaţiilor ruso-evreieşti, insistând pe 
secolul al XX-lea, atât de capital şi catastrofal în destinele 
celor două popoare ale noastre” (p. 9). De necrezut, 
relaţiile dintre ruşi şi evrei încep cu războaiele dintre 
Rusia kieveană şi kazari – fiind citate diverse opinii, 
între care şi aceea a lui Abraham Garkavi, care 
admitea că această comunitate a Rusiei medievale „a 
fost formată din evreii veniţi de pe malurile Mării Negre şi 
din Caucaz, unde trăiseră strămoşii lor după ieşirea din 
captivităţile asiriană şi babiloniană” (p. 14). Pătrunderea 
evreiască în vechea Rusie continuă până la Petru cel 
Mare, care are rezervă asupra lor: „Vreau... să văd aici 
mai degrabă mahomedani şi păgâni decât evrei. Aceştia 
sunt nişte înşelători şi nişte pungaşi. Eu dau răul afară, 
nu-l fac să înainteze; pentru ei în Rusia nu vor exista nici 
casă, nici negoţ, cu toate încercările lor de a-mi corupe 
anturajul;” (pp. 26 – 27), iar lui A. Veselovski, Petru I îi 
scrie: „Îmi este absolut indiferent dacă cineva este botezat 
sau circumcis, numai să-şi cunoască treaba şi să se distingă 
prin cinste” (p. 27) –, sintagma aproape identică 
reprodusă de Léon Poliakov în Istoria 
antisemitismului, I, 1999, p. 252. Secolul al XVI-lea 

marchează apariţia ghetourilor evreieşti în Polonia (o 
descriere a unui astfel de ghetou o datorăm lui Goethe 
– tot în lucrarea citată a lui Léon Poliakov, vol III., p. 
42, în Note), iar după prima împărţire a Poloniei 
(1772), „care i-a permis Rusiei să recupereze Bielorusia cu 
o masă importantă de o sută de mii de locuitori evrei. 
Începând de aici trebuie să datăm prima intersectare 
importantă a destinelor evreieşti şi ruseşti” (p. 33). 
Încheind Privirea asupra secolului XVIII, Soljeniţîn 
urmăreşte evoluţia relaţiilor ruso – evreieşti sub trei 
ţari din secolul al XIX-lea: Alexandru I (care emite în 
1804 Regulament pentru evrei, prima culegere de legi 
din Rusia referitoare la evrei), Nikolai I („Urmare a 
insistentei sale energii, Nikolai I, de-a lungul întregii sale 
domnii, a cunoscut numai insuccese în eforturile sale de a 
transforma viaţa evreiască sub diferitele sale aspecte” p. 
122), Alexandru II (iniţiator al multor reforme – 
abolirea iobăgiei, justiţie, presă, zemstve etc., din 
păcate, asasinat, după un şir de atentate, primul fiind 
acela din 4 – 16 aprilie 1866 comis de Karakozov, la 13 
martie 1881, p. 112, iar la p. 215 se indică data de 1 
martie 1881, „un suveran, care, totuşi, după părerea lui 
Lev Deici, nu se cuvenea să fie asasinat”, p. 163). 
Asasinarea lui Alexandru II a produs consternare în 
conştiinţa populară, dând, totodată, naştere la multe 
pogromuri antisemite („Pogromurile sunt o formă de 
agresiune prea barbară şi prea cruntă pentru ca cineva să-şi 
permită în plus să manipuleze datele şi numărul final al 
victimelor”, p. 221), citându-se, în acest sens, opinia 
ministrului Loris – Melikov (p. 222). În faţa acestor 
agresiuni, evreii sunt sfătuiţi să emigreze în Palestina 
şi America: „emigrarea evreilor spre Statele Unite a fost, 
în secolul  al XIX-lea, un proces istoric. Au fost trei valuri 

succesive: valul hispano-portughez, apoi valul germanic 
provenind din Germania şi Austro-Ungaria, iar în ultimul 
rând, cel venit din Europa de Est şi din Rusia” (p. 236). 
Aceste decenii de sfârşit de secol al XIX-lea au fost 
febrile în constituirea unor organizaţii cu caracter 
secret, care doreau schimbări radicale în Rusia ţaristă, 
organizarea de atentate continuând cu acela asupra 
lui Alexandru III în care a fost implicat fratele mai 
mare al lui Lenin: Alexandr Ilici Ulianov. Spre 
sfârşitul volumului întâi este amintit într-o notă de 
subsol de pagină numele lui F. D. Kriukov, adevăratul 
autor al romanului Pe Donul liniştit, despre care s-a 
scris şi în presa noastră literară (v. Carmen Brăgaru în 
România literară nr. 21, 2 – 8 iunie, 2004, şi nr. 27, 14 – 
20 iulie, 2004). În finalul întâiului volum se precizează 
aportul evreiesc, în genere, la dezvoltarea societăţii 
umane, inclusiv a ideii de monarhie, monarhul fiind 
ales de Dumnezeu. A se vedea în acest sens şi Marc 
Bloch Regii taumaturgi. Volumul al doilea este 
împărţit în şase capitole (7 – 12), abordează problema 
evreilor ruşi de la sfârşitul secolului al XIX-lea, odată 
cu naşterea sionismului, până la izbucnirea Primului 
Război Mondial (1914). Aşadar, câteva decenii 
tensionate, în care s-au manifestat tendinţe de 
asimilare (prin crearea în 1860 a Alianţei israelite 
universale, evreii au dovedit că respingeau 
asimilarea), dar şi ideea emigrării evreilor în Palestina 
(cercul Iubiţii Sionului), congrese ale palestinienilor, 
deşi mişcarea către Palestina a avut un ecou slab 
printre evreii ruşi, însă Theodor Herzl (primul şef al 
mişcării sioniste) publică broşura Un stat evreu spre 
nedumerirea şi iritarea burgheziei evreieşti vieneze, 
care considera că limba ei este germana nicidecum 
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ebraica, iar patria lor este frumoasa Austrie. 
Concomitent, noi valuri de antisemitism au tulburat 
Europa (afacerea Dreyfus, iar în Germania 
antisemitismul s-a manifestat la cote înalte prin 
Richard Wagner, Henrich von Treitschte, Eugen 
Dühring, iar în privinţa Rusiei, Soljeniţîn îl citează pe 
un autor evreu de la mijlocul secolului XX – S. M. 
Schwarz –, care nega existenţa unor tendinţe 
antisemite la poporul rus, Soljeniţîn precizând că 
pogromurile antievreieşti au izbucnit „în partea de sud 
– vest a Rusiei – aşa cum a fost în 1881”, p. 77. Totuşi, 
despre pogromul de la Chişinău din 1903 s-a scris: 
„Măcelul de la Chişinău depăşeşte în cruzime tot ce s-a 
înregistrat vreodată în cadrul vreunei naţiuni civilizate...”, 
p. 87, încât Jabotinski a scris despre Chişinău, ca fiind 
„graniţa între două epoci, două psihologii”, p. 104), iar 
pentru evitarea conflictelor din zona Orientului 
Mijlociu s-au mai propus ca o eventuală patrie a 
evreilor Uganda, Angola sau cedarea de către Rusia a 
unei suprafeţe din interiorul ei, în fine, după crearea 
Societăţii de colonizare cu evrei (SCE), în 1891, la 
Londra de către baronul Moritz von Hirsch s-a 
estimat ca noua patrie a evreilor ruşi să fie Argentina. 
Rusia a introdus în 1887 numerus clausus pentru 
evrei limitând astfel accesul tinerilor evrei în colegii şi 
universităţi. Măsura nu a limitat dorinţa evreilor de a 
se instrui, dimpotrivă – „În rezumat: cotele de admitere 
nu au frânat deloc aspiraţia evreilor către instruire... 
Emigranţii originari din Rusia vor fi cei care vor forma 
nucleul primei elite intelectuale a viitorului stat Israel” (p. 
32) –, Soljeniţîn precizând mai la vale: „Să mai repetăm, 
totuşi, o dată: îngrădirile aduse drepturilor evreilor nu au 
îmbrăcat niciodată, în Rusia, un caracter rasial. Ele nu au 
fost aplicate nici karaiţilor, nici evreilor din munţi, nici 
celor din Asia Centrală care, răspândiţi şi amestecaţi cu 
populaţia locală, îşi aleseseră în mod liber tipul lor de 
activitate” (p. 47). În pragul noului secol XX, Rusia se 
confruntă cu Japonia, aceasta din urmă a fost ajutată 
masiv de bancherii americani, apoi, noi pogromuri la 
Jitomir, Kiev, Odessa (rezumat astfel de senatorul 
Kusminski: „Prin amploarea şi violenţa sa, pogromul le-a 
depăşit pe toate cele dinainte”, p. 169), urmate de altele 
în mai multe oraşe din interiorul Zonei de rezidenţă. 
Intrarea Rusiei în Primul Război Mondial a sporit 
suspiciunea faţă de evrei, aceştia fiind bănuiţi de 
spionaj în favoarea germanilor (pp. 272 – 73), iar mai 
jos este inserată mărturia inginerului Avram Zisman: 
„Spre marea mea ruşine, trebuie să spun că (evreii care se 
găseau aproape de front) s-au comportat într-o manieră 
prea puţin strălucită, dând germanilor tot ajutorul de care 
erau capabili” (pp. 275 – 76). În fine, Revoluţia din 
octombrie 1917 a schimbat evoluţia firească a Rusiei. 
Din păcate, în ambele volume se găsesc multe 
inadvertenţe, dintre care semnalăm: p. 20, vol. I, Ivan 
III cel Mare (1441 – 1505) pune capăt începând cu 1402 
suzeranităţii mongole. La pagina 105, numele lui Isaac 
Levinson este scris şi Levison. La pagina 158, 
semnalăm greşeala ortografică „modul de viaţă a-l 
evreilor”. La pagina 166, se menţionează că la sfârşitul 
războiului din Crimeea, Rusia a cedat sudul 
Bielorusiei şi Moldova, în realitate, Rusia a pierdut 
trei judeţe din sudul Basarabiei (Bolgrad, Cahul, 
Ismail), recâştigate după războiul din 1877. La pagina 
251, Kropotkin (1842 – 1912), aflat în emigraţie din 
1876 până în 1917. De fapt, Kropotkin trăise până în 
1921. La pagina 279, Bogrov l-a asasinat pe Stolîpin în 
1911 la Kiev, după alte informaţii la Chişinău. În 
volumul al doilea, la paginile 28 şi 33 semnalăm două 
dezacorduri „iar dacă evreii erau mai numeroşi, aceasta 
însemna că studia pe cheltuiala tuturor;” şi „ele era 
publicate în presă”. La pagina 179, o virgulă între 
subiect şi predicat: „dar, în cursul aceleiaşi perioade, 
înaintea Primului Război mondial, Enciclopedia Brockhaus 
– Efron, propune o definiţie în unul din suplimentele 
sale...”. La pagina 281, Andrei Şingarion trăieşte între 
1969 – 1918, pentru ca la pagina 296 să fie comunicată 
corect durata vieţii: 1869 – 1918. 

*ALEXANDR SOLJENIŢÎN: „Două secole împreună 1795 – 
1917, Evreii şi ruşii înainte de revoluţie”, vol. I, II. Traducere din 
limba rusă de VASILE SAVIN, DARCLÉE TOMESCU – 
BERDON, LAURA CATTANEO, Editura UNIVERS, Bucureşti, 
2009, 296 + 309 pagini.
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Părinţii şi profesorii uită adeseori că un copil se află în 
plină dezvoltare din toate punctele de vedere, inclusiv al 
procesului de învăţământ. Trebuie, de aceea, să-l ajutăm  să 
îşi găsească puncte de sprijin, alegând motivaţia optimă 
pentru a-i “repara” slăbiciunile şi a-i alina trăirile sufleteşti 
vulnerabile. Părinţii ar trebui să se poziţioneze mai curând 
în ipostaza de „însoţitori” ai copiilor lor, învăţându-i să se 
organizeze, să îşi pregătească temele, să planifice orarul 
lecţiilor, să anticipeze ceea ce doresc sau gândesc ei; într-un 
cuvânt, să ofere  o prezenţă caldă şi tandră, să instaleze un 
sentiment de linişte şi siguranţă interioară. Nimic nu este 
mai reconfortant decât trăirea unor momente de calm şi 
linişte în familie: gătitul împreună, jocurile, privitul 
împreună la un film. Fluxul emoţional între părinte şi copil 
stimulează creşterea şi dezvoltarea sistemului critic; el se 
instituie într-un instrument suplimentar pentru a ţine 
stresul la distanţă. Adolescenţa şi copilăria presupun o 
serie de situaţii stresante care pot induce o stare de 
nelinişte, de cele mai multe ori cu reacţii de agresivitate; 
din multitudinea acestora vom menţiona solicitările şcolii, 
sentimentele negative şi nesiguranţa de sine, schimbările 
de natură biologică, problemele cu prietenii sau cu colegii, 
un mediu familial greu de suportat (părinţi care 
divorţează, decesul unui părinte, situaţia financiară 
precară), transferul din şcoală, probleme de sănătate etc. 
Dacă cei mai mulţi adolescenţi găsesc o cale să facă faţă 
stresului, fie împărtăşindu-şi sentimentele prietenilor sau 
familiei, fie încercând să se detaşeze şi făcând ceea ce le 
place, unii ajung să îmbrăţişeze activităţi autodistructive, 
precum consumul de alcool şi droguri,  comportamentele 
agresive faţă de cei apropiaţi, inclusiv faţă de propria 
familie. Atunci când stresul se instalează, din punct de 
vedere biologic, la nivelul respiraţiei şi circulaţiei sanguine, 
unii adolescenţi simt un disconfort abdominal sau chiar 
senzaţia de picioare şi mâini reci ori umede, insomnii, stări 
de epuizare, lipsa sau creşterea apetitului, panică, frustrare, 
iritabilitate excesivă – de fapt, un mecanism de apărare al 
organismului la stres, astfel încât creierul să se relaxeze 
pentru a putea reveni la o stare generală de bine.

1. Factorii de risc. Se discută adeseori despre factori 
care ţin de structura internă a indivizilor, de elemente 
genetice şi reacţii disfuncţionale dobândite prin educaţie; se 
vorbeşte, în plus, de mediul socio-economic restrâns: 
relaţia cu familia, comunitatea, interacţiunile cu grupul de 
egali şi climatul şcolar; se invocă, în fine, mediul fizic, între 
care condiţiile de trai, accesul la resurse dar şi evenimente 
imprevizibile precum hazardele naturale, distanţa dintre 
şcoală şi locuinţă. Incidenţa mai multor surse sau factori de 
stres are, să nu omitem, un rol multiplicativ mai curând 
decât un simplu efect aditiv. S-au raportat niveluri de 
anxietate într-o proporţie foarte ridicată (aproximativ 70% 
dintre copiii din şcolile primare), 5% dintre participanţii la 
studiu încadrându-se la nivelele extreme ale acestor 
simptome: teamă, îngrijorare, preocupări excesive. Acest 
gen de concluzii a deturnat atenţia cercetătorilor către 
cauzele unor astfel de situaţii, pentru adoptarea unor 
măsuri imediate de remediere şi reducere a proporţiilor, 
prin intervenţii orientate către transformarea reacţiilor 
dezadaptative în răspunsuri învăţate: educarea în vederea 
autoadministrării de tehnici de relaxare, creşterea 
autoeficacităţii personale, antrenarea autoîncrederii. 
Principalele surse ale stresului în mediul şcolar sunt legate 
de pericolele din mediul exterior, de expunerea la 
programe mass-media inadecvate (probleme familiale 
incluzând conflicte latente sau manifeste) sau de factori 
care cer adaptarea şi performanţa academică a copiilor: 
motivaţie, interes, relaţia cu colegii, calificativele parţiale şi 
finale. Consecinţele stresului depind de caracteristicile 
stresorilor (tipul, intensitatea, durata), de modul de 
percepţie sau de interpretare a acestora (mecanisme de 
adaptare şi gestiune), de interacţiunea dintre stresori şi 
factorii de personalitate (resursele fiziologice, emoţionale, 
strategiile de ordin cognitiv-comportamental care pot 
modifica tipurile de reacţii la stres). 

2. Variabilele personale. Cele mai frecvent invocate 
variabile individuale sunt IQ-ul, problemele de învăţare, 
tulburările de hiperactivitate şi deficitul de atenţie (toate 
putând fi legate de factorii stresanţi pentru vârstele 
pubertăţii şi adolescenţei), diverse probleme medicale, 
rezultatele şcolare slabe, atitudinile negative privitoare la 
şcoală şi experienţele traumatice timpurii. La toate acestea 
se adaugă o problemă tot mai des invocată, cu repercusiuni 
majore asupra copiilor: migraţia temporară sau plecarea 
unuia ori a ambilor părinţi la muncă în străinătate. Copiii 
cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate 
pot dezvolta reacţii care se înscriu fie în categoria 
manifestărilor psihotraumatizante fie în categoria reacţiilor 
de adaptare la stres, ei percepând această schimbare de 
viaţă ca un dezechilibru semnificativ. Dotările materiale şi 
chiar accesul la studii se fac, de asemenea, resimţite de 
mulţi dintre elevii din România. Vârsta intervine şi ea  în 
metamorfozele stresului. Dincolo de potenţialul adaptativ, 
în cantităţi disproporţionate stresul poate deveni o 
problemă considerabilă, cu atât mai mult pentru copiii de 

vârste mici, mai puţin echipaţi cu mecanismele de adaptare 
pentru a-i face faţă cu succes. Copiii reacţionează intens şi 
de obicei aceste reacţii implică întreg organismul nu doar 
mintea (reacţiile emoţionale şi gândurile iraţionale atrase în 
joc), dar şi reacţiile automate ale organismului, care, odată 
cumulate, se transformă în stres negativ. Copiii expuşi 
stresului prelungit şi antrenând aceleaşi strategii 
disfuncţionale de adaptare pentru perioade îndelungate 
vor întâmpina dificultăţi mult mai mari în încercarea de a 
modifica tipurile de răspuns obişnuite, decât copiii mai 
puţin afectaţi de stres. Efectele stresului asupra copiilor 
mici sunt mult mai durabile şi profunde. O altă categorie 
vulnerabilă este constituită din tinerii aflaţi la vârsta care 
înregistrează modificări endocrine masive, cu consecinţe pe 
plan neuropsihic. 

3. Mediul familial. Cercetările au enumerat, între 
cauzele stresului care ţin de familie: mediul parental, 
istoricul familiei cu privire la boli mentale şi alte tipuri de 
afecţiuni medicale, detenţia sau activităţile ilicite, abuzul de 
substanţe sau alcool, violenţa domestică de natură fizică şi 
verbală, activităţile domestice deficiente sau inconsistente. 
Contează, la vârsta adolescenţei şi a primei tinereţi, 
detaşarea emoţională şi materială de propria familie. 
Evenimente nefaste precum divorţul, recăsătoria, şomajul 
unuia sau al ambilor părinţi, îmbolnăvirea membrilor 
familiei sau aşteptările nerealiste din partea părinţilor pot 
constitui tot atâtea cauze pentru stresul copiilor, dar şi al 
părinţilor.  Primii doi ani de după divorţul părinţilor, de 
exemplu, sunt resimţiţi ca fiind extrem de stresanţi pentru 
copii, ei acuzând adesea dificultăţi legate de somn, 
tulburări alimentare, tulburări de adaptare socială mulţi 
având tendinţa de a se autoculpabiliza. Violenţa în familie, 
de asemenea, este o sursă primară de stres, între 
consecinţele ei noi având în vedere următoarele fapte: 
copiii expuşi unor astfel de traume înainte de vârsta de 11 
ani sunt de trei ori mai predispuşi la dezvoltarea unor 
aspecte psihopatologice decât cei care au experienţa primei 
traume abia în adolescenţă; copiii preşcolari au o tendinţă 
mai mare de a dezvolta comportamente dominate de 
pasivitate şi regresie în dezvoltarea intelectuală, au 
probleme somatice şi de învăţare; adolescenţii pot adopta 
comportamente  periculoase ori autodistructive. Trauma 
asociată violenţei încetineşte procesul dezvoltării la orice 
vârstă, iar şansa de a dezvolta afecţiuni psihosomatice 
creşte proporţional cu nivelul de stres resimţit de copil. 
Sărăcia nu rămâne nici ea fără urmări, copiii din familii 
nevoiaşe având de două ori mai multe şanse de a rămâne 
în urmă la învăţătură. În fine, aşteptările şi dorinţele 
părinţilor reprezintă o altă sursă de presiune, mulţi dintre 
ei  impunând obiective sau ţinte nerealiste pentru copiii lor, 
care le depăşesc cu mult capacităţile mentale sau resursele 
energetice; în timp, aceştia din urmă  îşi vor pierde din 
entuziasm şi interes, că-i vorba de   discipline şcolare ori de 
activităţi extracurriculare (sportive, artistice sau recreative).

4. Mediul şcolar. Din perspectivă pedagogică, stresul 
este legat de randamentul şcolar, care reflectă eficienţa 
procesului de predare-învăţare la un moment dat şi la 
sfârşitul unui ciclu, profil sau formă de învăţământ. 
Măsurarea sa presupune estimarea raportului dintre 
rezultatul ideal (atingerea obiectivelor propuse) şi 
rezultatul obţinut (cel real). Cu cât acest raport este mai 
dezechilibrat, cu atât efectele stresului au şanse mai mari să 
se instaleze, motiv pentru care unii autori includ în 
operaţionalizarea randamentului şcolar modalităţi de 
reflectare a personalităţii elevilor sub toate dimensiunile ei, 
nu doar a performanţei cognitive. În plan psihologic, 
eficienţa procesului de învăţământ constă în punerea de 
acord a posibilităţilor psihice cu solicitările obiective, 
concordanţa sau neconcordanţa dintre nivelul dezvoltării 
psihofizice a elevului şi solicitările obiective desemnând 
reuşita şi, respectiv, nereuşita şcolară. Înlăuntrul mediului 
şcolar, mai puternic resimţite sunt cantitatea de muncă 
cerută (în clasă şi acasă), sistemul de notare şi competiţia 
pentru obţinerea de note bune, victimizarea şi violenţa 
şcolară. Cu referire la problemele asociate şcolii, 
adolescenţii recurg la o varietate de strategii pentru a face 
faţă stresului, de la formele adaptării interne – analiza 
problemei şi căutarea soluţiilor posibile, inclusiv acceptarea 
unei soluţii de compromis pe măsură ce înaintează în 
vârstă şi dobândesc deprinderi funcţionale  – la modalităţi 
nu tocmai funcţionale, recurgând frecvent la reacţii 
emoț ionale, exteriorizate prin furie şi agresivitate (aşa 
numitele „probleme de externalizare” ale băieţilor sau, 
invers, “probleme de internalizare ale fetelor). Intervin, 
aici, şi conflictele cu egalii, elevii valorizând uneori excesiv 
relaţiile cu prietenii şi colegii, dar, în egală măsură, 
posedând şi un grad crescut de independenţă, alimentat de 
nevoile identitare de unicitate, stimă, apreciere personală. 
Cei care dezvoltă mecanisme pozitive şi adecvate de 
“negociere” au bune şanse de a se transforma în adulţi 
sănătoşi din punct de vedere emoţional. Adaptarea cu 
succes necesită achiziţia de metode noi de abordare a 
situaţiilor provocatoare, atunci când răspunsurile deja 
ştiute nu mai dau randament. Însuşirea abilităţilor de 
rezolvare a conflictelor îi ajută pe tineri să-şi dezvolte stima 
de sine crescută, să-şi dobândească independenţa, să 
reducă impactul evenimentelor stresante. 

4.1 Corpul profesoral. Între calităţile care asigură 
succesul profesorilor, vom enumera: abilităţile verbale, 

angajarea în actul didactic, o intensă şi reală preocupare 
pentru starea de bine şi performanţa elevilor, stăpânirea 
conţinuturilor predate empatia şi respectul pentru elevi, 
flexibilitatea, răbdarea, simţul umorului, colegialitatea, 
fervoarea. Din păcate, nu întotdeauna ei ajung să îşi pună 
în valoare calităţile, fie datorită epuizării şi a existenţei 
unui număr ridicat de stresori, fie din cauza lipsei 
resurselor de adaptare. Le amplifică stresul mutaţiile la 
nivelul rolurilor tradiţionale, ambiguităţile inerente 
rolului de profesor, modificarea atitudinii societăţii faţă 
de cadrele didactice, scepticismul privind direcţia 
reformelor şi deteriorarea imaginii publice. Există o 
legătură directă între stresul perceput de cadrele didactice 
şi nivelul scăzut al implicării profesionale ori al 
demotivării profesionale. Multe studii merg mai departe, 
arătând că profesorii deţin un loc fruntaş între categoriile 
ocupaţionale cele mai vulnerabile la stres. Alte studii 
vorbesc despre o amplificare a tulburărilor mentale în 
rândul profesorilor în diverse ţări, care aduc după sine o 
rată crescută a sinuciderilor sau a pensionărilor anticipate. 
Situaţia din peisajul autohton pare să reflecte fidel 
concluziile studiilor realizate în alte contexte, ba chiar 
sugerând că toate sursele şi consecinţele negative ale 
stresului sunt amplificate în mediul şcolar românesc. La 
noi, aşteptările legate de învăţământ sunt parcă mai mari 
decât oriunde, sistemul de educaţie fiind supus unei 
presiuni enorme datorită ciclurilor tot mai scurte de 
producere-perimare a informaţiilor şi a reformelor 
implementate în manieră incoerentă. Cântăresc greu şi 
factori care ţin de dotarea unităţilor de învăţământ, 
supraîncărcarea normelor didactice, restructurările 
impuse de sistemul Bologna. Intervenţiile trebuie să 
vizeze, în atari condiţii, nu doar percepţiile elevilor şi 
competenţele acestora în gestionarea surselor de stres, ci 
şi pe profesori, cu reacţiile lor la situaţii care apar pe 
parcursul exercitării actului didactic şi care pot fi grupate, 
în funcţie de scopul urmărit, în: intervenţii asupra 
comportamentului, intervenţii asupra dimensiunilor 
interrelaţionale şi intervenţii asupra proceselor de 
învăţare (de tip cognitiv). 

Concluzii practice. Părinţii au obligaţia morală şi majoră 
să verifice dacă stresul îi afectează starea de sănătate şi 
comportametul copilului şi/sau adolescentului; de 
asemenea, să îi ofere exemple de viaţă personală, pentru 
ca el să ştie cum să facă faţă situaţiilor stresante pe care le 
întâlneș te în diferite ipostaze – aceasta, pentru că, în 
cazul său, consecinţele stresului sunt cu mult mai grave 
decât în cazul adulţilor. El este în formare şi integrează în 
personalitatea sa atitudini nelalocul lor, care de cele mai 
multe ori îl marchează pentru întreaga viaţă; când va 
deveni adult nu va avea puterea să înţeleagă de ce este 
conflictual, revoltat, neîncrezător sau chiar anxios şi 
deprimat. Practica demonstrează că în munca cu familia 
copiilor stresaţi este foarte importantă consolidarea 
relaţiilor intrafamiliale şi de cuplu. Uneori sunt necesare 
şedinţe de terapie familială, iar terapeuţii specializaţi pe 
problemele de stres ale copilului şi/sau adolescentului 
trebuie să țină cont de faptul că părinţii acestora au un 
timp limitat şi nu totdeauna dispun de resurse pentru 
găsirea unui ajutor calificat în vederea îngrijirii propriului 
copil. Nici o atitudine prea pesimistă nu-i lucrativă. Deşi, 
într-un anumit sens, este adevărat că stresul este o 
componentă inseparabilă a vieţii, el asaltându-ne de 
pretutindeni, de cele mai multe ori putem să luăm măsuri 
pentru contracararea totală sau parț ială a impactului 
negativ. Pentru o combatere eficientă este important să 
acceptăm că soluţiile nu sunt întotdeauna simple şi, în 
orice caz, nu se reduc doar la protocolul de administrare a 
unor calmante şi/sau sedative pentru nervi sau sistemul 
nervos. De fapt, administrarea nejustificată de sedative 
sau alte medicamente poate să ascundă semnele de 
alarmă ale organismului, micşorând astfel şansele de 
rezolvare reală a cauzelor care le-au produs. Trebuie, deci, 
demolat mitul cu privire la soluţia universală şi 
miraculoasă la problema stresului. În realitate, strategiile 
de contracarare sunt numeroase şi sunt diferite de la 
individ la individ, şi încă mai diferite de la o situaţie la 
alta, chiar la aceeaşi persoană. Nu există tehnici universal 
valabile, fiecare individ este total diferit, situaţiile de viaţă 
prin care trecem variază de la caz la caz, iar modul cum 
reacţionăm la ele nu-i identic. Este important să înţelegem 
mecanismele generale care guvernează reacţia de stres, de 
asemenea să ne familiarizăm cu principiile generale de 
control, care să se potrivească cât mai bine situaţiei şi 
personalităţii individului respectiv. Cu toate că cercetările 
din domeniu nu au clarificat pe deplin rolul unor 
caracteristici individuale considerate separat în 
determinarea răspunsurilor la stres, există părerea 
unanim exprimată că, în interacţiunea cu o serie de factori 
situaţionali (de exemplu, experienţa anterioară sau 
suportul social), anumite caracteristici (de exemplu, 
trăsături de personalitate precum stabilitatea emoţională, 
tipul de comportament A sau B, centrul de control, stima 
de sine, optimismul etc.) mediază relaţiile între acţiunea 
obiectivă a unor stresori în viaţa cotidiană şi profesională. 
Evaluările pe care elevii înşişi le fac cu privire la situaţiile 
pe care le traversează, de asemenea reacţiile la aceste 
situaţii, pot fi luate in calcul in explicarea diferenţelor 
interindividuale în ceea ce priveşte adaptarea la stres. 
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frica este mai puternică decât iubirea. La fel de adevărat 
că, orice relaţie interumană  este  mai eficientă dacă se 
întemeiază pe frică. Condiţia dominării şi aservirii unui 
om sau a unei mulţimi este aceea de a-i genera frica. 
Problema este că, odată ce s-a pierdut capacitatea de a 
induce  frica, puterea asupra celui aservit, dispare 
instantaneu, ori, se transformă în dorinţă de răzbunare. 
Frica generează legături eficiente, dar fragile, efemere şi 
distructive.

Oricui îi este frică de ceva, dar nu oricine poate iubi. 
Şi nu vorbim aici despre iubirea ca ataşament faţă de ceea 
ce îmi procură plăcere, bunăstare sau mulţumire. Nu 
despre iubirea faţă de ceva sau cineva care îmi satisface 
nevoile materiale sau afective, fiziologice sau estetice. În 
fond, aceasta nu este iubire, ci răspunsul, reacţia mea de 
confirmare a ceea ce contribuie la conservarea vieţii mele. 
Vorbim despre acea iubire spre care trebuie să urci din 
întunericul ignoranţei şi urcând, să te construieşti la 
lumină, despre acea iubire care se învaţă şi te învaţă, care 
este un exerciţiu permanent de luciditate, pentru că este o 
activitate a minţii, a raţiunii. Este exemplară în acest sens, 
lecţia iubirii pe care ne-o predă Iisus: „Aţi auzit că s-a zis: 
„Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul 
tău.” Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 
binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, faceţi bine celor 
care vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei care vă insultă şi vă 
prigonesc. (…) Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce 
răsplată aveţi? Şi dacă salutaţi numai pe fraţii voştri, ce 
lucru neobişnuit faceţi?”

Au trecut mai bine de două mii de ani de când au fost 
rostite aceste cuvinte şi ne putem întreba acum, la început 
de mileniu nou, dacă omenirea a învăţat lecţia iubirii. 

Frica este  sentimentul cu cea mai lungă istorie. Ea îl 
însoţeşte pe om de la începutul şi până la sfârşitul vieţii 
sale. Ea asigură supravieţuirea biologică a individului şi a 
speciei. Dar omul nu se reduce la biologia sa şi tocmai de 
aceea se pare că, doar atunci când şi-a depăşit frica, el a 
putut  progresa. Am evoluat, ca specie,  numai atunci 
când cineva a avut curajul de a înfrunta necunoscutul şi 
de a înlocui siguranţa confortului cu incertitudinea 
inovaţiei.

 De departe, cele mai dificile dar valoroase schimbări, 
sunt cele ale mentalităţilor, căci ele asigură cel mai mare 
progres, trecerea de la cantitate,  la calitate, de la 
ignoranţă, la cunoaştere. Ultima revoluţie autentică în 
acest sens, este ceape care Iisus a încercat să o facă, atunci 
când a mutat accentul de pe frică, pe iubire. 

 Cele zece porunci ale Vechiului Testament, sunt 
formulate ca interdicţii. Toate încep cu imperativul: „Să 
nu…!” şi sunt întărite cu ameninţarea pedepsei. Iisus vine 
să-i înveţe pe oameni cum să scape de frică, de ură, de 
invidie.  El vine să arate oamenilor importanţa şi 
necesitatea iubirii. Imperativul categoric al învăţăturii 
christice este: „Iubiţi chiar şi pe vrăjmaşii voştri!”. În 
structura învăţăturilor neotestamentare, un rol 
fundamental, îl are îndemnul christic: „Nu vă temeţi!”. 
Substanţa acestei învăţături, este, în fond, dezvăluirea 
importanţei cunoaşterii, a cunoaşterii de sine şi prin 
aceasta, a apropierii de divinitate. Mântuirea, adică 
unirea cu Dumnezeu, este scopul oricărui creştin, dar ea 
nu se poate realiza prin frică. Acest sentiment închide 
omul în sinele său şi-l face să respingă obiectul fricii. 
Orice tip de frică sau îngrijorare trebuiesc înlăturate şi 
înlocuite, prin cunoaştere, cu iubirea care deschide şi 
reface unitatea primordială: Condiţia sine qua non a iubirii 
aproapelui este iubirea faţă de mine însumi, adică 
autocunoaşterea. Îndemnul oracular, preluat de Socrate, 
modelat în pilde de Hristos şi repetat în forme diverse în 
toate marile filosofii, indică o singură cale pentru 
desăvârşirea omului: cunoaşterea.

Frica  scindează fiinţa umană.  Ea separă omul, atât de 
adevărata sa natură cât şi de tot ceea ce îi este exterior. 
Unde îşi are originea acest sentiment care a evoluat odată 
cu omenirea? În ignoranţă, căci „De nimic nu se teme 
omul mai mult decât de contactul cu necunoscutul”(E. 
Canetti-Masele şi puterea). Cea mai adâncă frică o 
resimţim de aceea în întuneric, când nu putem vedea şi 
de aceea nu ştim unde suntem, ce ne înconjoară, încotro 
ne îndreptăm. Atunci ne este frică, iar frica paralizează, 
împietreşte, înrobeşte. Cel căruia îi este frică, nu este liber 
tocmai pentru că nu cunoaşte. Prin extensie, ignoranţa 
este o stare de beznă mintală, care ne privează de 
conştiinţa identităţii, de cunoaşterea locului nostru în 
lume şi a drumului pe care trebuie să mergem, pentru a 
ne împlini potenţialul de fiinţe raţionale. La polul opus, 
cunoaşterea şi aflarea adevărului, au fost întotdeauna 
asimilate cu iluminarea şi lumina. Cunoscând înlăuntrul 
şi în afara ta, totul se luminează, se deschide, se iubeşte. 
Frica dispare, căci adevărul ne face liberi. Strălucita 
sintagmă„Iubeşte şi fă ce vrei”, care trebuie tradusă în 
registrul cunoaşterii, deschide calea către exersarea 
libertăţii conştiente de ordinea acestei lumi, creată din 
iubire.

Spinoza este exemplar în istoria filosofiei pentru 
modul în care a fundamentat şi argumentat triada iubire-
cunoaştere-libertate.El întemeiază libertatea pe 
cunoaştere, prin care înţelege, nimic mai mult decât 
„iubirea intelectuală a sufletului faţă de Dumnezeu, cu 
care Dumnezeu se iubeşte de fapt pe sine”.(B. Spinoza – 
Etica)  Astfel, calea regală către libertate este cunoaşterea, 
prin care intelectul uman se deschide, şi asimilează, prin 
lumina înţelegerii, însăşi Natura, adică pe Dumnezeu. 
Prin cunoaştere omul se îndumnezeieşte, căci numai 
înţelegerea Sinelui ca parte a Întregului, generează 
iubirea şi libertatea.

Locatarii peşterii semiobscure, cei care nu au văzut 
niciodată lumina soarelui, ignoranţi în privinţa propriei 
ignoranţe, se imaginează liberi, aidoma pietrei lui 
Spinoza. Dar nimeni nu este mai înrobit, decât cel care se 
crede liber dacă face tot ce vrea, fără să cunoască ceea ce 
face. Şi atunci când ar putea să plece, acestor oameni ai 
peşterii,  le este frică. Nu vor şi nu pot să renunţe la 
confortul vieţii lor mărunte şi obscure, pentru a se 
deschide,prin efortul cunoaşterii intelectuale, către sine şi 
către Lumina Lumii. Noica numeşte aceasta, 
„încremenire în proiect” cu binecunoscuta semnificaţie, 
neonorantă pentru nimeni.

Din păcate, sunt mulţi cei care sunt convinşi că frica 
este utilă. Sunt oameni simpli, dar şi intelectuali de 
marcă, autori de cărţi bine primite, care sunt convinşi, 
conferenţiindchiar despre aceasta, că omul se 
desăvârşeşte prin frică, iar cel care nu cunoaşte frica este 
o brută. Extrapolând, iubirea ar fi o dovadă de slăbiciune 
şi neîmplinire, iar neînfricarea, un soi de nebunie.

Foarte adevărat că Machiavelli afirma, cu temei, că 

Georgia ZMEU

cultură     religie     filosofie
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Despre frică, iubire şi libertate

Introducere în Tantra
Spiritualitatea orientală a atras totdeauna prin 

exotismul ei, iar mulţi din cei atraşi s-au mărginit în 
concepţii greşite, simpliste. Nici tantra nu putea scăpa 
acestei manii a simplificării şi perpetuării erorii. Este 

salutar gestul editurii 
Herald de a o oferi 
publicului interesat 
versiunea românească a 
ceea ce presa străină 
numeşte cea mai bună 
lucrare introductivă despre 
tantra buddhistă: Lama 
Yeshe, Introducere în 
Tantra. Născut lîngă Lasha, 
în 1935, călugărul tibetan 
Lama Yeshe a avut 
numeroşi studenţi din 
Occident care mai tîrziu au 
înfiinţat şcoli, ei fiind şi cei 
care au notat ceea ce 
maestrul lor spiritual le 
destăinuia. Se ştie că între 
gîndirea occidentală şi cea 

orientală sînt mari diferenţe de abordare atît a realului cît 
şi a mentalului. Practicile tantra implică principiul 
transformării, pentru că perfecţiunea nu este ceva care ne 
aşteaptă în viitor, iar cultura noastră, cel puţin europeană, 
abundă în conflicte care ne limitează: „De aceea sîntem în 
conflict cu noi înşine şi unii cu alţii. Tot acest conflict se va 
dizolva atunci când ne antrenăm din punctul de vedere al 
tantrei şi recunoaştem că fiecare bărbat este un bărbat 
desăvârşit şi fiecare femeie este o femeie desăvârşită. Mai 
mult, fiecare bărbat şi femeie are enegie atât masculină cît 
şi feminină. De fapt, oricine din noi este o uniune a 
întregii energii universale”. Faţă de alte tradiţii spirituale, 
tantra propune o cu totul altă abordare a conceptelor de 
dorinţă, fericire, plăcere, împlinire. Dorinţele nu sînt 
limitate doar la simţuri, şi mintea aleargă lacom după idei 
, „dorinţele sunt într-o aşa mare măsură parte integrantă 
din viaţa noastră încât mulţi ar considera viaţa fără ele ca 
o moarte vie”, scrie Lama Yeshe, subliniind că plăcerea şi 
dorinţa nu sînt ceva ce trebuie evitat, tantra recunoscînd 
puternica energie stârnită de dorinţe ca o resursă 
indispensabilă pe calea spirituală: „Funcţia pe care o are 
tantra este transformarea tuturor plăcerilor în experienţa 
transcendentă a conştiinţei adânc penetrante”.  Dar se 
impune o nuanţă: în tantra se caută unirea experienţei 
plăcerii cu lumina, pentru că „în mod normal experienţa 
noastră a plăcerii este închisă şi întunecată de ignoranţă”. 
Oamenii au în general tendinţa de a cădea pradă unei 
viziuni limitate şi limitative asupra propriilor evoluţii, de 
a purta povara concepţiilor greşite, convinşi că viziunea 
corectă a realităţii aparţine unui grup minuscul şi că este 
accesibilă pretutindeni. Cu siguranţă, simpla lectură a 
cărţii lui Lama Yeshe nu va transforma instantaneu un 
occidental afundat în materialitate şi exterioritate într-un 
înţelept, deşi prin practică şi meditaţe nimic nu îl opreşte 
să înainteze pe această cale. De fapt acest lucru face Lama 
Yeshe îl aşază pe cititor pe o cale, îi deschide un orizont 
dincolo de o înţelegere limitativă. (Lama Yeshe, 
Introducere în Tantra. Transformarea dorinţei, traducere de 
Daniela Andreescu, Bucureşti, Editura Herald, colecţia 
„Tantra”, 2012, 224 p.)

Privind la lume, aşa cum oamenii au făcut-o şi  o fac să 
fie, răspunsul este clar: nu. Lumea noastră nu este o lume 
a iubirii. Violenţa, lupta, conflictul, dezbinarea, zbaterea 
zilnică şi suferinţa generată de ură, de invidie, de frică, 
sunt lesne de văzut astăzi, peste tot. Dar dintre toate, cea 
mai puternică este frica. Şi ea îmbracă forme diverse în 
funcţie de societatea şi clasa căreia aparţinem. Cauza este 
însă aceeaşi: ignoranţa. Efectul: scindarea.

Este totodată evident că, dacă această lume continuă 
să existe şi să funcţioneze, aceasta se datorează iubirii, 
care încă mai este în noi şi între noi. Ni se pare evident că, 
fără un echilibru între frică şi iubire, între dragoste şi ură,  
lumea noastră nu ar putea continua să existe nici măcar o 
singură zi. Omenirea ar pieri ca şi cum nu ar fi existat 
vreodată, dacă cel puţin jumătate din ea, nu ar fi convinsă 
de adevărul următoarelor spuse: „Chiar dacă aş vorbi în 
limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o 
aramă sunătoare sau un chimval răsunător (…) Şi chiar 
dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, 
chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi nu aş avea 
dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. (…) Acum, deci, 
rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea 
mai mare dintre ele este dragostea.” (Corinteni 13 – Noul 
Testament)

Condiţia omului este, neîndoielnic, una tragică: este 
marele exilat al acestei lumi,  pedepsit cu o viaţă plină de 
trudă şi de griji, la capătul căreia aşteaptă, răbdătoare, 
moartea. În toată zbaterea şi frământarea acestei vieţi de 
ţărână, avem totuşi un privilegiu inegalabil: acela de a 
cunoaşte şi de a iubi această lume, astfel încât, atunci 
când o părăsim, sufletul nostru să nu fie trist şi pustiu. 
Vor fi iertaţi de durere şi moarte doar cei care au iubit 
mult, cei care prin iubirea lor, şi-au depăşit determinaţiile 
materiale, deschizându-se către lumina Adevărului.

philosophia perennis
Ezoterismul creştin

Pentru cei preocupaţi de înţelegerea Tradiţiei, numele 
lui René Guénon este un reper de neocolit. Dacă pînă 
acum mai bine de două decenii, numele său era cunoscut 
unui cerc restrîns, iar numele îi era rareori amintit în 
bibliografii după 1989 au apărut mai multe cărţi ale lui 
René Guénon, la diverse edituri. Cele mai multe, 
deocamdată amintesc cantitatea, deşi Guénon denunţa 
domnia...cantităţii, dar şi deosebit de interesante, au 
apărut la Editura Herald: Autoritate spirituală şi putere 
temporală; Demiurgul şi alte studii tradiţionale; Marea Triadă; 
Scurtă privire asupra iniţierii; Iniţiere şi realizare spirituală; 
Simbolismul crucii; Omul şi devenirea după Vedantă; Stările 
multiple ale fiinţei; cu puţin timp în urmă editura 
bucureşteană amintită ne propune un nou volum semnat 
René Guénon: Ezoterismul creştin. E o lungă discuţie în 
legătură cu ezoterismul creştin; cu mai mulţi ani în urmă 
l-am avut partener de dialog pentru mai multe interviuri 
pe filosoful francez Jean Borella, autor al unei interesante 
cărţi, Esotérisme guénonien et 
mystère chrétien, în care 
susţinea că în sensul lui 
Guénon (esoterismul-cale 
spirituală instituită de o 
Autoritate tradiţională) un 
astfel de ezoterism nu a 
existat niciodată în 
creştinism. Volumul recent 
apărut este prefaţat de Jean 
Reyor, care a şi adunat 
studiile lui René Guénon 
despre acest subiect, 
răspîndite în diverse 
publicaţii. Trebuie precizat 
de la bun-început că 
Guénon nu a scris un tratat 
cu acest titlu. Studiile 
reunite în acest volum sînt 
consacrate unor organizaţii 
pe care René Guénon le 
considera ca fiind deţinătoarele învăţăturii şi metodelor 
ezoterismului creştin: Ordinul Templului, Fidelii 
Amorului, Cavaleria Sfîntului Graal, ele adăugîndu-se 
cărţilor Ezoterismul lui Dante şi Regele Lumii. În studiul 
„Creştinism şi iniţiere”, Guénon dezvoltă tema iniţierii şi 
a transmiterii anumitor formule, dînd exemplul 
isihasmului. Un studiu amplu este cel în care René 
Guénon polemizează cu Luigi Valli pe marginea a două 
volume ale autorului italian, Il Linguaggio segreto di Dante 
a dei „Fedeli d'Amore”, reproşîndu-i acestuia lipsa totală de 
înţelegere a subiectului, ezoterismul lui Dante, Luigi Valli 
preluînd prejudecăţi universitare, dar şi afirmaţiile 
susţinute de mediile catolice. Tot un studiu polemic este 
cel despre Sfîntul Graal, aici Guénon polemizînd cu A.E. 
Waite care are o perspectivă restrictivă asupra Graalului 
care nu este doar un simbol creştin. Un volum interesant 
care dă seamă deopotrivă de varietatea preocupărilor lui 
René Guénon, dar şi de constanţa cu care Editura Herald 
îi tipăreşte opera. (René Guénon, Ezoterismul creştin, 
traducere de Daniel Hoblea, Bucureşti, Editura Herald, 
colecţia "Philosophia perennis”, 2012, 174 p.)    

Bogdan Mihai MANDACHE
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ascunse. Astfel, mobilurile, sentimentele îi sunt 
dizolvate sub lupa unei observaţii ce tinde spre analiză 
psihologică. Cu toată minuţia însă, întregul proces de 
dezvăluire a trăirilor interne se înscrie în sfera 
sugestiei. Sentimentele nu sunt numite, ci sugerate, 
această tehnică venind în consonanţă cu atitudinea 
personajelor care este una a tatonărilor puse sub 
semnul incertitudinii. Personajele par să nu ştie ceea ce 
li se întâmplă, naratorul construind însă discursul de 
aşa natură şi focalizând asupra anumitor evenimente 
pentru a-l face pe cititor să intuiască, să ştie. Se 
întâmplă aşa mai ales în nuvelele ce se axează pe 
naşterea sentimentului de dragoste în La crucea din 
sat, Scormon etc. – „Nu ştiu ce şi nu ştiu cum … Pascu 
se simţi că nu se mai ştie… Fără de a se putea să-şi dea 
seama în ce chip, el se trezi că îmbrăţişează pe Sanda”. 
Slavici reuşeşte cu măiestrie să construiască acele scene 
care dezvăluie personajul, care îl deconspiră în acea 
etapă a trăirii în care se caută încă nume sentimentelor. 
În acest sens, marcante rămân cele două scene din La 
crucea din sat - ruperea suveicii şi venirea lui Bujor 
precum şi cântarea irmosului în biserică. Spre 
deosebire de aceste nuvele, Pădureanca – un text ce la 
rându-i se axează pe un sentiment – cel al iubirii – 
stabileşte de la început premisele. Dragostea este 
recunoscută atât interior cât şi exterior (declarativ), însă 
problema rămâne cea a raportării la sentiment în 
măsura în care coordonatele sociale se interferează. 
Dincolo însă de constrângerile externe, care se 
dovedesc până la urmă destul de relaxate, există un 
anumit orgoliu al celor două personaje – Iorgovan şi 
Simina - implicate iniţial în povestea de dragoste, care 
le va fi fatal.

De altfel, vanitatea este o trăsătură des întâlnită la 
personajele lui Slavici. Moara cu noroc oferă exemple 
pregnante – vanitatea puterii la Lică interferându-se şi 
împletindu-se totodată cu orgoliul libertăţii, al 
independenţei asumate sub auspiciile banului la Ghiţă. 

Se poate vorbi până la un anumit punct de hybris în 
măsura în care pecetluieşte soarta personajului, ducând 
spre căderea sa iremediabilă (e vorba mai mult de 
Iogovan sau Ghiţă). Ambele drame sunt, după cum just 
observa Magdalena Popescu, ale indeciziei, separate 
însă prin faptul că, dacă la Ghiţă există imposibilitatea 
de a lua o decizie salvatoare, la Iorgovan hotărârea 
finală nu vine din cauza incapacităţii.

De fapt, personajele lui Slavici sunt într-o continuă 
luptă cu „soarta, cu ispitele Răului, cu oamenii şi 
societatea, cu ei înşişi, cu temperamentul, pasiunile şi 
patimile lor…”. Această luptă şi frământare 
neîntreruptă se datorează mai ales căutării unui 
echilibru interior care echivalează în majoritatea 
cazurilor cu respectarea legii morale (scrisă sau 
nescrisă), cu armonia obţinută în raporturile cu 
Celălalt. Această constantă relaţionare la social face din 
personajul lui Slavici o fiinţă între alte fiinţe, 
deschizând problema alterităţii. La Slavici, eul 
personajului e mai întâi unul social, iar acţiunile lui se 
construiesc în funcţie de oamenii ce îl înconjoară. Un 
exemplu relevant (din multele posibile) îl descoperim 
în La crucea din sat : „Aşa vorbe nu s-ar fi căzut să-i 
zică badea Mitru. Zău, Bujor s-a cam supărat. El ştie 
însă că badea Mitru nu e om rău.[...]Erau însă şi alţii de 
faţă. [...] Bujor s-a supărat pe Ileana pentru că auzise 
această vorbă.”(subl. n.)

Însă ceea ce conferă, de fapt, statutul de personaj 
fiinţelor ce populează lumea lui Slavici este oarecum 
paradoxal încălcarea interdicţiilor. Aceasta va duce la 
sancţionarea lor, urmărindu-se tenta moralizatoare 
mult discutată.Cu toate acestea, deşi supuse acestei 
tendinţe etice, personajele lui Slavici nu se 
schematizează (cu excepţia poate a lui Popa Tanda ce 
devine un vehicul al ideii ce se cere demonstrată şi 
anume că fapta prevalează vorba), nu-şi pierd 
conturul, ci rămân vii construind câteva figuri 
memorabile în istoria literaturii române.

Axate pe coordonatele realismului, nuvelele lui 
Slavici îşi concentrează substanţa în conturarea 
personajelor, acestea devenind instanţe epice 
privilegiate. Epicul se-ncheagă astfel prin ciocnirea 
personajelor, evenimentele neinteresând în sine, ci 
drept revelatorii a caracterelor, drept declanşatoare a 
zbuciumului interior omniprezent la fiinţele lumii lui 
Slavici. Nu faptele nasc personaje, ci invers şi acest 
raport narativ este direcţionat astfel şi în măsura în 
care oamenii nuvelelor scriitorului ardelean par să 
irumpă în text dintr-o realitate anterioară ficţiunii. 
Personajele lui Slavici intră în universul ficţional pe 
deplin formate, prin nume, neînsoţit decât arareori de 
prezentarea clasică ce includea portretul fizic şi o 
retrospectivă a trecutului acestora. Astfel, până la un 
punct, prezentul istorisirii se suprapune peste cel al 
istoriei, tehnica mizând totodată şi pe o anumită 
convenţie a familiarizării cititorului cu lumea creată. 
Cititorul este inclus în realitatea textului, atribuindu-i-
se tacit cunoştinţele necesare şi făcând inutilă o 
prezentare detaliată a fiinţelor care în acest mod îşi 
pierd statutul de „hârtie”, căpătând contururi reale. Se 
realizează practic o acreditare a ficţiunii, o integrare a 
acesteia în realitate şi o asigurare a unei coerenţe 
interne.

Absenţa portretului fizic este o constantă a scrierilor 
lui Slavici, iar puţinele trăsături exterioare ce sunt 
menţionate uneori sunt integrate firesc naraţiunii, 
servind unui alt scop decât cel al prezentării 
personajului. Spre exemplu, portretul lui Ghiţă şi al 
Anei din Moara cu noroc, situat la începutul nuvelei e 
menit să sublinieze armonia şi fericirea iniţială a 
cuplului: „Ghiţă priveşte împrejurul său, se bucură de 
frumuseţea locului şi inima îi râde când Ana cea 
înţeleaptă şi aşezată deodată îşi pierde cumpătul şi se 
aruncă răsfăţată asupra lui, căci Ana era tânără şi 
frumoasă, Ana era fragedă şi subţirică, Ana era 
sprintenă şi mlădioasă, iară el însuşi, înalt şi spătos, o 
purta ca pe o pană subţirică”.

Având acestea în vedere, caracterizarea directă, în 
aceeaşi nuvelă, prin conturarea însuşirilor portretistice 
ale lui Lică Sămădăul naşte semne de întrebare cu 
privire la scopul deraierii de la tehnica abordată 
anterior: „Peste puţin timp sosi şi sămădăul, vestitul 
Lică Sămădăul, la Moara cu noroc.

Lică, un om de treizeci şi şase de ani, înalt, uscăţiv 
şi supt la faţă, cu mustaţa lungă, cu ochii mici şi verzi şi 
cu sprâncenele dese şi împreunate la mijloc. Lică era 
porcar, însă dintre cei ce poartă cămaşă subţire şi albă 
ca floricelele, pieptar cu bumbi de argint şi bici de 
carmajin, cu codoriştea de os împodobit cu flori tăiate 
şi cu ghintuleţe de aur”.

Apariţia personajului fusese deja pregătită printr-o 
replică anterioară şi prin stabilirea unor coordonate 
generale ale ocupaţiei sale – „De aceea sămădăul nu e 
numai om cu stare, ci mai ales om aspru şi neîndurat, 
care umblă mereu călare de la turmă la turmă, care ştie 
toate înfundăturile, cunoaşte pe toţi oamenii buni şi 
mai ales pe cei răi, de care tremură toată lunca şi care 
ştie să afle urechea grăsunului pripăşit chir şi din oala 
cu varză.” Prin aceasta, se creează un anumit orizont 
de aşteptare privitor la personaj, întărit prin epitetul 
„vestitul” atribuit numelui şi finalizat prin portretul 
fizic ce îşi dovedeşte astfel necesitatea. Generalul este 
redus la particular, portretul vizând totodată şi 
diferenţierea personajului de celelalte din aceeaşi 
tagmă prin utilizarea conjuncţiei adversative însă. De 
asemenea, Lică este singurul ce beneficiază de o astfel 
de caracterizare directă în măsura în care interesează 
doar din perspectivă externă. Sugestia constă în faptul 
că nu mobilurile şi interiorul acestui personaj vor fi 
urmărite, ci faptele  în epiderma lor.

Lică Sămădăul nu este sondat interior, fiind lipsit 
de polarităţi opuse ale sufletului care să conducă înspre 
o oscilare, înspre o frământare supusă  analizei 
auctoriale. Din acest punct de vedere, Lică Sămădăul se 
detaşează în universul ficţional al nuvelelor lui Slavici 
de majoritatea personajelor, care sunt definibile şi 
definite tocmai printr-un continuu zbucium, o continuă 
şi intensă trăire lăuntrică.

Slavici devine un „observator al sufletului disimulat 
şi crispant de mut” afirma G. Călinescu, accentuând 
predispoziţia scriitorului către acele trăiri ce nu sunt 
exteriorizate decât prin aşa-numitele „scene mute” 
corespunzând până la un punct „gesturilor 
psihologice” de care menţiona Magdalena Popescu. 
Personajul la Slavici este surprins întotdeauna din 
interior spre exterior, urmărindu-i-se detaliat reacţiile 
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Dialogul pe care-l invocăm, dialogul în sens 
platonician e o împărtăşire a logosului, dar şi 
confruntare şi regăsire de sine şi terapeutică. Pentru 
Socrate rostirea avea, fără doar şi poate, un rol 
terapeutic, pentru că dezvăluia treaptă cu treaptă ceea ce 
există în adîncul nostru. Nu-mi mai amintesc acum cine 
spunea că maieutica socratică era un exerciţiu de 
arheologie spirituală, comparabil, în timpurile moderne 
şi postmoderne, cu tentativele catharctice, mult mai 
confuze, ale psihanalizei. Ceva îmi spune că lui Socrate 
scrisul i se părea un blocaj, o ineficienţă.

Nu, nu mai e cu putinţă acel Socrate clasic şi 
fascinant. Istoria se repetă dar nu în toate detaliile. Un 
om asaltat zilnic de cotidian (de ziare, de televiziuni 
ticsite cu banalităţi dăunătoare spiritului, de mijloacele 
existenţei), nu mai peripatetizează socratian în căutarea 
adevărului. De altfel, într-o lume adînc pozitivistă, 
sălbatic pragmatică, tot mai puţini sunt interesaţi de 
adevărul fiinţei.

În perioada acestui neclar prezent, este o problemă la 
nivelul „ascultării”? De multe ori, la capătul celălalt al 
verbului nu se mai află nimeni.

Nu e o simplă, o cumplită problemă! Am credinţa că 
romanul reprezentativ pentru secolul douăzeci, abia 
încheiat, este L'Etranger, scris de Albert Camus pe la 
1942. Iar problema acestei lumi, numită tot mai mult 
postmodernă (supranumită – sfîntă ironie – şi a 
comunicării totale!) este străinul şi înstrăinarea. 
Întorcîndu-ne la magneticul personaj Socrate, dacă ar 
trăi astăzi şi ar vrea să-şi exercite peripatetismul şi 
maieutica prin Grădina Copou, Grădina Icoanei sau prin 
Jardin de Tuillerie, n-ar mai găsi atît de uşor un Gorgias, 
un Fedon, un Menon, un Polos, un Fedru, un Alcibiade 
sau un Kallikles cu care să dialogheze despre soarta 
sufletelor, despre Eros sau despre doctrina 
metempsihozei. Rolul esenţial îl are partenerul de 
dialog. Într-un timp în care dialogul e tot mai viciat de 
convenţii, de orgolii, de superficialitate, de un egoism 
prost educat, un Socrate postmodern dar cu aceeaşi 
încredere în om, în adevăr şi în dialogul ideal, 
provocator de cunoaştere şi chiar de katharsis, ei bine, 
acest Socrate ar cam vorbi singur, ca personajele din 
poemele lui Bacovia.

Sigur că ne asumăm singurătatea, aşa cum ne 
asumăm şi sărăcia materială şi înfrîngerile, dar nu e 
vorba de o singurătate supusă, pentru că în cazul ăsta aş 
fi fost călugar, e o singurătate grefată de răzvrătiri, de 

explozii, implozii şi de tot felul de nonconformisme.
Alteritatea!? Deh, pentru ea s-au consumat zeci de 

mii de pagini. Celălalt: căutat, prins ca într-o iluzie, 
încărcat de mister, scăpat şi pierdut de fiecare dată 
printre degete. Problema e delicată şi ţine de infinitul 
interior, acel infinit misterios despre care am spune, 
aristotelizînd, că este gîndirea care se gîndeşte pe sine.

Dar e bine să ducem discuţia în exterior şi să mai 
spunem cîte ceva despre dialog şi hărţuirile cunoaşterii. 
Într-o adresare către efeseni, apostolul Pavel prevedea 
dispariţia profeţiilor (născute din cunoaştere 
speculativă) şi pleda pentru cunoaşterea faţă catre faţă 
(facie ad faciem). Dar cum? Dialogul e, la urma urmelor, 
un fenomen pe cât de fascinant, pe atît de pragmatic, 
pentru că poate separa masca de rolul real. Şi pentru că 
poate revela ceea ce eu aş numi estetogeneza. Prin 
urmare, cunoaşterea este hiper-verbală. Suntem supuşi 
logosului. Suntem logofagi din tată (ceresc, neceresc)-n 
fiu şi nepot. Pornind de aici, se vede de la o sută de 
leghe că dialogul e învăţămîntul omiletic. Iisus n-a scris 
decît o singură dată şi atunci pe nisip. Dar a vorbit 
mereu. Despre acea scriere pe nisip cu bastonul se spune 
ca e o scriere cu divinitatea. Scrierea cu sine, descoperită 
de moderni e scrierea doar cu misterul articular al fiinţei 
tale, într-un proces de autocunoaştere. Ne învrednicim 
să constatăm, nu fără apăsat fior, că acum grafomania 
(în sensul bun al cuvîntului, nu în cel pejorativ de azi!) 
mi se pare o cruce în sînge, un dat existenţial al omului 
în lume. Există: scrierea pe pietre (mă rog, şi pe pereţi), 
scrierea pe nisip, scrierea pe hîrtie (cu cerneală, cu sînge), 
scrierea pe suport electronic. Pe orice suport se pot scrie 
lucruri esenţiale şi se pot scrie prostii. Reîntorcîndu-ne 
în timp, constatăm că Buda, Socrate şi Iisus au refuzat 
scrisul. Oare din ce raţiuni? Pe de altă parte, citim 
evangheliile şi suntem sideraţi de profunzimea 
dialogurilor şi a zicerilor celui care refuza scrisul.

Dar arta dialogului a decăzut secol de secol şi din 
cauza împovărărilor. Omul recent e plin pînă la refuz cu 
informaţii care-i sporesc inutilitatea, încît lucrurile 
profunde ori îi scapă ori nu le mai vrea! Astfel, dialogul 
înalt, superinteligent, dialogul aristocratic pasionat de 
cunoaştere şi intercunoaştere a fost înlocuit cu dialogul 
de convenienţă şi, de multe ori, cu dialogul tembel, lipsit 
de ironie, de fast, de capcane dar înţesat de clişee. Şi e 
ştiut faptul că toate clişeele civilizaţiei de azi lenevesc 
gîndirea. Iar o gîndire leneşă preferă în locul dialogului 
înalt trăncăneala (practicată şi de Miticii lui Caragiale) 
sau, cum i se spune la Moldova, cu un cuvînt frumos ca 
un alint, taifas. Amîndouă însă sunt legate de cozerii, 
termen impus şi la noi de Saint-Beuve, cel care avea ca 
rubrică de ziar Causeries du lundi (bîrfe literare, 
întîmplări de salon etc.). Însă toate aceste cozerii nu 
limpezesc, ci pulverizează fiinţa.

Despre arta dialogului  i  despre 
comunicarea cu ceilalţi

ş
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O medalie, a cărei imagine am primit-o 
acum vreo două decenii de la doctorul Adrian 
Popovici 1, ne-a stimulat interesul şi pentru 
altele care ilustrează tema relaţiei oraşului şi 
judeţului Iaşi de după 1990 cu exteriorul ţării. 
În lipsa altor date privind modalitatea în care 
medalia a ajuns pe meleaguri ieşene, o vom 
prezenta în rândurile ce urmează încercând să 
culegem informaţii pe care ni le furnizează 
doar 
reprezentările şi 
legendele de pe 
aceasta.

Din legenda 
aversului 
distribuită pe patru 
rânduri aflăm că medalia a fost oferită de VENETO, 
PRO ROMANIA / IAŞI / 19.2.1990, deci de Veneţia 
pentru (oraşul sau judeţul) Iaşi din România în 
vremurile de instabilitate de după evenimentele de 
la sfârşitul anului 1989, în 19 februarie 1990, când 
străinătatea oferea ajutor ţării noastre. Mesajul 
medalistic este completat pe revers de simbolul 
marelui evanghelist Marcu, adoptat ca emblemă 
pentru ţinutul italian REGIONE DEL VENETO (leu 
nimbat şi înaripat care-şi sprijină laba piciorului 
drept din faţă pe o carte deschisă, aşezată în poziţie 
verticală, şi pe ale cărei pagini putem citi inscripţia 
uşor traductibilă PAX TIBI MARCE 
EVANGELISTA MAIUS). 

 Căutătorul (cuvântul cercetător în situaţia de faţă ni 
se pare puţin pretenţios şi credem că nu acoperă 
subtilitatea şi aria semantică a celui dintâi) în domeniul 
medalistic nu este un simplu căutător de comori şi nici 
măcar un simplu colecţionar. Şi aceasta pentru motivul 
că nu este stăpânit de dorinţe posesive în raport cu 
medaliile sau, poate mai nimerit ar fi să spunem, că 
dorinţele posesive în raport cu acestea au suferit o 
nobilă pervertire. Ele s-au dematerializat, s-au 
metamorfozat în dorinţe de contemplare estetică, ba mai 
mult, de valorificare a informaţilor pe care acestea le 
oferă şi de atragere la actul contemplării şi a altor 
persoane.    

Acesta este şi motivul pentru care, căutând şi alte 
medalii cu tematică similară, am aflat de existenţa unei 
vitrine cu plachete şi medalii pe holul Prefecturii şi al 
Consiliului Judeţean din Iaşi. Le vom numi în 
continuare cu genericul fondul de plachete şi medalii ing. 
Lucian Flaişer, pentru că, din surse demne de luat în 
considerare, am aflat că prin grija inginerului Flaişer, 
într-o anumită perioadă, demnitar la nivelul judeţului 
Iaşi, au fost şi au rămas acum expuse în vitrina 
respectivă. Aşa am aflat şi de alte medalii aflate la 
Cabinetul primarului de Iaşi, inginerul Gheorghe 
Nichita. Facem această precizare cu gândul că poate 
vom avea cândva prilejul să ajungem, pentru a prezenta 
publicului interesat, şi alte medalii sau fonduri de 
medalii aflate în posesia unor foşti demnitari de la cel 
mai înalt nivel al oraşului şi judeţului Iaşi. Investigaţia 
noastră vrea să ilustreze cu ajutorul materialului 
medalistic, atât cât se poate ilustra, relaţiile oraşului şi 
judeţului Iaşi cu exteriorul ţării, integrarea urbei şi 
judeţului în sistemul relaţional european şi nu numai.

Menţionăm că prezenţa medaliilor de acest fel la o 
persoană particulară, sau la o persoană oficiala aflată 
încă în funcţie, o considerăm absolut normală şi perfect 
justificabilă. Au fost oferite, în semn de preţuire din 
partea unor vizitatori străini, personalităţilor aflate, pe 
baza unor merite, în exercitarea unor funcţii. Aşadar, de 
la bun început au avut o destinaţie privată, altfel ar fi 
fost oferite cu acte, nu demnitarilor, ci instituţiilor 
respective. În situaţia aceasta, persoana care le-a primit 
are dreptul de posesie. Medaliile, într-o primă instanţă, 
sunt simple suveniruri. Pentru cei neavizaţi, ele nu au 
valoare decât dacă sunt făcute din metale preţioase sau 
semipreţioase. Faptul că demnitarii în funcţie sau foştii 
demnitari le-au păstrat, că nu le-au lăsat să se risipească 
sau nu le-au înstrăinat, le întăreşte, după opinia noastră, 
dreptul de proprietate asupra lor. 

Pe de altă parte, aceste medalii prezintă un plus de 
interes pentru că încă mai au identitate, adică valoare 
informaţională dată de fondul de provenienţă, aşa cum 
monezile prezintă mai multă importanţă dacă se ştie cu 

precizie locul în care au fost găsite. Detaşate din 
contextul respectiv, ele rămân doar cu valoarea 
informaţională pe care le-o dă statutul lor medalistic sau 
numismatic. Îşi pierd valoarea complementară dată de 
context.

După cum se va vedea în continuare, mare parte 
dintre plachetele şi medaliile din aceste fonduri sunt 
concepute şi realizate în manieră clasică, cu reprezentări 
şi inscripţii gravate pe una sau pe ambele feţe ale 
discului sau suportului metalic. Unele se detaşează de 
cele dintâi şi sunt ilustrative pentru ideea de 
modernitate în actul conceperii şi gravării medalistice, 
iar altele sunt realizări în care medalia devine doar 
parte a unei compoziţii. Aşa cum spuneam mai sus, 
valoarea lor sporeşte prin faptul că poartă ca mesaj 
complementar, legătura dintre locul lor de provenienţă 
şi ţinuturile moldave ale Iaşului.

Credem că aceste plachete sau medalii au fost oferite 
cu ocazia vizitei în Iaşi a unor delegaţii sau persoane 
oficiale din Italia, Statele Unite ale Americii, Franţa, 
Grecia.

Înainte de prezentarea câtorva plachete şi medalii se 
cuvine să mulţumim celor care ne-au ajutat: pictorul şi 
distinsul om de cultură Traian Mocanu şi Sebastian 
Tătaru de la Consiliul Judeţean Iaşi, prof. Elena Farca, 
prof. Adriana Spătaru şi Adina Samson de la Primăria 

Iaşi.
Profilul spre dreapta (pentru neavizaţi vom preciza 

că este vorba de dreapta heraldică şi nu dreapta 
contemplatorului) al unui cap uman cu caschetă, 
confecţionat din placă de lemn furniruit, este suport 
pentru o montură de trei elemente medalistice: 
medalionul operaţiunii, sus în stânga, emblema 
formaţiunii militare, sus în dreapta, şi placheta cu 
mesaj, jos. Medalionul rotund, o compoziţie, în care 
imagine centrală, alcătuită din trei registre, cel de sus cu 
inscripţia pe trei rânduri PARTNERSIPH / FOR PEACE 
/ ROMANIA 2003 (Parteneriatul pentru pace, România 
2003), cel din mijloc, cu drapelele naţionale ale SUA şi 
României, iar cel de jos, cu simbolul medicinii militare 
flancat, în stânga şi în dreapta, de câte trei stele, dispuse 
în semicerc, este cuprinsă de inscripţia circulară 
OPERATION FAITH HOPE & CHARITY 161st 
MEDICAL SQADRON (Operaţiunea credinţă, speranţă 
şi caritate. Al 161-lea escadron medical).

Medalionul din dreapta este emblema 161st AIR 
REFUELING GROUP (Grupului care încarcă rezervorul 
avioanelor în aer). 

Pe placa de jos, colorată în albastru cu chenar 
argintiu, este inscripţia pe opt rânduri, cu caractere albe, 
IN RECOGNITION OF OUR FRIENDS / IN / IASI 
COUNTY / WE PROUDLY PRESENT / THIS TOKEN 
OF APRECIATION / YOUR HOSPITALITY AND 
KINDENSS. / WE LOOK FORWARD TO MANY 
YEARS OF / PARTNERSIHP AND PROSPERITY (În 
semn de recunoştinţă pentru prietenii noştri din Judeţul 
Iaşi, avem plăcerea de a oferi acest simbol al aprecierii 
noastre pentru ospitalitatea şi bunătatea 
dumneavoastră. Pentru mulţi ani de parteneriat şi 
prosperitate împreună!), continuată (în limba română) 
pe încă două rânduri PRIETENIA ADEVĂRATĂ NU / 
CUNOAŞTE GRANIŢE.

Nu credem că întâmplător cifra trei stă la baza 
construirii plachetei: trei elemente medalistice dispuse 
pe placă, trei elemente constitutive ale medalionului 
operaţiunii, trei secvenţe ale inscripţiei de pe placă, că 
întâmplător placa are fondul colorat în albastru, că 
literele sunt de culoare albă, că drapelul SUA este pus în 
acelaşi plan cu cel al României.

Un alt document medalistic, o plachetă din aluminiu 
REGIONE LOMBARDIA / GIUNTA REGIONALE 
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Câteva medalii străine despre 
relaţiile Iaşului cu lumea

(Regiunea Lombardia, Consiliul de Conducere al 
Regiunii) face o interesantă şi subtilă prezentare a 
acestei regiuni din zona centrală a Italiei de Nord, cu 
capitala în centrul economic şi cultural Milano, oraşul 
unor vestite muzee, catedrale şi al operei Scala. 
Cuprinzând în partea de nord Munţii Alpi iar în sud 
câmpia fluviului Pad, Lombardia este vestită între 
regiunile Italiei atât prin capitala sa cât şi prin alte oraşe 
importante precum Brescia, Como, Varese, Sondrio, 
Pavia, Cremona Mantova şi altele. 

Reprezentanţi ai Consiliului de Conducere din 
Regiunea Lombardia şi-au marcat vizita la Iaşi şi prin 
această plachetă. Reprezentarea medalistică sugerează 
două capete de tip Ianus, cu caschetă, înfăşurate cu o 
panglică (şarpele din legenda oraşului Milano). Pe 
reprezentarea umană din stânga este timbrat ca ochi 
emblema regiunii 
Lombardia, 
alcătuită dintr-un 
disc cu câmp 
galben având în 
mijloc cruce 
bizantină lobată, 
înclinată spre 
stânga şi înscrisă în pătrat.

Desigur că în legătură cu evenimentul care a făcut 
posibilă aducerea la Iaşi a acestei plachete, cât şi a 
celorlalte la care am făcut sau vom face referire în 
rândurile de faţă, am putea să mergem la presa vremii 
pentru precizări şi detalii. Intenţia noastră însă este să 
vedem în ce măsură pot fi valorificate informaţiile strict 
medalistice.  

Medalia, reprodusă mai jos, este purtătoarea unor 
mesaje interesante, care fac trimiteri la democraţie, la 
sistemul parlamentar, la relaţiile României cu Franţa. Pe 
avers este prezentat Palatul Adunării Naţionale sub 
formă de templu antic cu fronton sprijinit pe 
douăsprezece coloane, scară monumentală şi statuia lui 
Colbert în jilţ. Sub fronton este inscripţia ASSEMBLEE 
NATIONALE (Adunarea Naţională). Constituită pe 
principiul suveranităţii poporului, Adunarea Naţională 
a Franţei s-a instituit la 17 iunie 1789, când membrii 
stării a treia s-au declarat a fi Adunarea Naţională 
întrucât reprezentau 96% din naţiune. Compoziţia 
simbol a Adunării Naţionale este realizată pe revers din 
două planuri: un amfiteatru cu şapte sectoare văzut de 
sus, în planul istoric depărtat,  păzit de doi îngeri 
aşezaţi în prim plan, cel al prezentului; îngerul din 
stânga sugerează vestirea, cel din dreapta puterea. 
Reprezentările sunt concepute pe principiul coexistenţei 
contrariilor, a forţelor antagonice: adunarea naţională 
(templul cu fronton şi scară monumentală în plan 
secund) şi autoritatea statală (Colbert în fotoliu aflat în 
prim plan), amfiteatrul în plan secund şi doi îngeri în 

prim plan, simboluri ale ajutoarelor Divinităţii în 
calitate de crainici, împlinitori ai legilor, ocrotitori ai 
celor aleşi sau „nişte simboluri ale funcţiilor umane 
sublimate sau ale aspiraţiilor nesatisfăcute şi imposibil de 

 2atins” : unul având pe braţe cartea legilor iar dedesubt 
leul întors cu spatele, simbol al legiuitorului dar şi al 
statului care veghează la respectarea şi aplicarea legilor 
şi altul, simbol al forţelor care le comentează, le 
trâmbiţează şi le critică.    

Un înscris pe două rânduri, plasat sub linia pe care 
este aşezat îngerul din stânga heraldică, MONNAIS / DE 
PARIS, cât si altul poansonat în spatele acestuia, 
GONDARD, ne informează că medalia este realizată la 
Monetăria din Paris după o gravură de Claude 
Gondard. Legenda redusă la esenţe, imaginile foarte 
sugestibile şi uşor decriptabile, fineţea în execuţie, 
culoarea, grija pentru detalii semnificative sunt atribute 
ale medaliei care vorbesc de personalitatea 
designerului, artistului gravor, medalierului Claude 
Gondard, autorul a peste 300 de lucrări medalistice.

Medalia cu o singură faţă din stânga este stema 

restituiri
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provinciei BASILICATA, respectiv a CONSILIULUI 
REGIONAL din această provincie din sudul Italiei, 
cunoscută în vechime sub numele Lucania. Provincia 
respectivă cuprinde partea sudică a Munţilor Apenini şi 
o zonă aridă, deluroasă, dar acoperită în vechime de 
păduri. Este scăldată la vest de Marea Tireniană iar la 
nord-est de Marea Ionica şi ocupă partea dintre toc şi 
talpa cizmei după forma ştiută a Italiei. Se poate lesne 
observa că  medalia impresionează prin simplitatea 
reprezentărilor: scut italian având în câmp valuri şi 
legenda CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA.

În dreapta este redată imaginea unei plachete cu 
3medicul Hipocrate  din antica Elladă. Putem admite 

faptul că aceasta a fost adusă la Iaşi de un medic sau o 
delegaţie a unei instituţii medicale greceşti care a vizitat 
oraşul şi instituţii cu profil de aici. Pentru publicul larg 
este bine credem să spicuim din Wikipedia, câteva date 
despre acest vestit medic al antichităţii elene, Hipocrate. 

Este considerat drept părinte al medicinii şi 
cunoscut sub numele de Hipocrate din Cos, după 
numele insulei din Arhipelagul Sporade, unde s-a 
născut, în circa 460 î.Hr., în familia unui adept al 
cultului zeului Asclepios, Heraclide de la care învaţă 
medicina sacerdotală şi anatomia. A cutreierat Grecia, 
Tracia, Tessalia şi Macedonia impunându-se ca medic 
practician itinerant de renume. În jurul anului 420 î. Hr. 
revine în Cos şi înfiinţează o şcoală pentru viitori 
medici. O asemenea şcoală va înfiinţa şi în Larissa din 
Tessalia, unde moare în 370 î.Hr. În Corpul Hippocratic, 
ediţie din 1555 sunt consemnate „observaţii făcute asupra 
manifestării bolilor şi descrierea lor amănunţită, precum şi … 
încercările de a explica procesele patologice pe baze naturale 
şi raţionale. Hippocrate a contribuit, în limitele posibilităţilor 
din vremea sa, la eliberarea medicinii de superstiţii şi 
misticism. Din cele peste 70 de lucrări care i se atribuie, 
cuprinse în Corpus Hippocraticum din biblioteca renumitei 
şcoli de medicină din Cos, probabil doar şase îi aparţin cu 

4
siguranţă lui” .

Revenind la plachetă cititorii vor observa că efigia 
lui Hipocrate se depărtează oarecum de imaginea 
cunoscută a bustului aflat în „Galeria degli Uffizi” din 
Florenţa.

Din fondul de medalii de la Primăria Iaşi ne-a 
reţinut atenţia cea a Primăriei din COMUNE 

CARPINETO 
ROMANO din 
MONTI LEPINI, 
după cum citim în 
legenda circulară ce 
înconjoară stema 
oraşului: scut de tip 
italian colorat în 

azur timbrat cu coroană aşezat pe două ramuri de laur 
şi măslin dispuse simetric şi legate în fundă cu panglică 
în trei culori, roş, alb şi verde. În scut este o 
reprezentare alcătuită dintr-un pom mai mare, colorat 
în verde, flancat de alţi doi mai mici. Oraşul este parte a 
comunităţii montane Lepini, din provincia Roma, 
regiunea Laţio

Pe revers inscripţia IN PARTE VOLSCORUM 
timbrează o zonă montană având în prim plan o 
construcţie cu turn ceea ce poate fi o cetate sau un castel 
şi face trimitere, dacă am înţeles noi bine, la vechea 
comunitate de vosci, populaţie care a trăit aici în 
vremea de început a republicii romane.

În fondul de plachete şi medalii de la Primăria Iaşi 
sunt câteva dedicate primarului Gheorghe Nichita din 
care vom prezenta în încheiere un document de tip 
medalistic, de fapt o diplomă imprimată pe suport 
metalic dreptunghiular, care se poate încadra tematic în 
categoria celor de mai sus.

După cum este vizibil diploma de onoare, realizată 
sub formă de plachetă din bronz, are, în dreapta 
heraldică sus, un medalion (amprentă sigilară) având în 
centru o reprezentare statuară (figură umană cu mâna 
dreaptă ridicată sprijinind cu mâna stângă un stindard) 
sub care este înscris pe două rânduri PATRA / 1873, 
circular ASOCIAŢIA PANKALAVRITĂ, iar în stânga 
drapelele naţionale ale Greciei şi României.  
Reprezentarea şi inscripţia din medalion fac trimitere la 
Asociaţia Pankalavrită şi anul înfiinţării acesteia în 
oraşul Patras. Sub aceste reprezentări este textul pe 
şapte rânduri DIPLOMĂ DE ONOARE / ACORDATĂ 
PRIMARULUI IAŞIULUI / GHEORGHE (scris 
COERGHE) NICHITA / PENTRU APORTUL SĂU LA 
MANIFESTĂRILE ORGANIZATE / DE 

COMUNITATEA ELENĂ DIN IAŞI / MIERCURI 7 
APRILIE 2010 / PREŞEDINTE / ATHANASIOS 
FRANTZIS

Este cunoscut faptul că oraşul Iaşi s-a înfrăţit, 
începând cu anul 1969, cu un număr de 17 oraşe din 
Franţa, China, Ucraina, Italia, Egipt, Iran, SUA, Grecia, 
Palestina. Nu cunoaştem ca reflectarea acestor 
interesante legături comunitare să poată fi ilustrată şi 
prin intermediul unor medalii ajunse la Iaşi. 

evenimente culturale, asistând la darea în folosinţă sau 
renovarea a numeroase monumente, şcoli şi 
aşezăminte bisericeşti. Momentele de linişte o surprind 
la Cotroceni, Peleş, Balcic. Născută într-o lume în care 
bunica ei domnise peste Imperiul Britanic, iar bunicul 
ei stăpânise Rusia Imperială, Maria a fost susţinută în 
ultimii ani de viaţă de credinţa în valorile monarhiei.

Asistase şi contribuise din plin la realizarea visului 
de veacuri al românilor – România întregită. Dar erau 
încă multe de realizat, ţara se dublase ca întindere, 
populaţia care a crescut de la 7 milioane de locuitori la 
circa 16 milioane era neomogenă (aproape 30% din 
locuitorii ţări erau minoritari din punct de vedere 
etnic), noi probleme trebuiau luate în seamă şi tratate 
cu mult tact pentru a se realiza o integrare graduală. Se 
traversa o perioadă de schimbări sociale acute: noi 
valori peste tot, măsuri noi şi speranţe noi şi toate 
acestea pe fundalul unei lumi obosite de traumele 
primei conflagraţii mondiale.

Regina Maria a proiectat anumite alianţe 
matrimoniale cu familia regală greacă, George, prinţul 
moştenitor al Greciei urmând să se căsătorească cu 
prinţesa Elisabeta a României în februarie 1921, iar 
prinţul de Coroană al României, Carol, s-a însurat cu 
Elena , prinţesa Greciei, în martie acelaşi an. O altă 
alianţă a fost încheiată cu Regatul Sârbilor, Croaţilor şi 
Slovenilor în iunie 1922, atunci când regele Alexandru 
s-a căsătorit cu prinţesa Maria-Mignion, a României. 
Datorită acestor tipuri de alianţe regionale,  în scurt 
timp , Regina Maria a fost denumită „Soacra 
Balcanilor", titulatură pe care a adoptat-o cu plăcere. 
Aceste alianţe matrimoniale completau politica de 
alianţe regionale a guvernului român, cum era crearea 
Micii Înţelegeri în 1921, sau a Înţelegerii Balcanice din 
1934.

Regina Maria mai iniţiase un proiect de alianţă 
matrimonială, dar care n-a dat rezultate şi anume o 
căsătorie a fiului său Nicolae cu prinţesa Giovanna, 
fiica regelui Victor Emanuel al III-lea al Italiei. 
Proiectul nu se va realiza datorită rivalităţilor dintre 
italieni şi iugoslavi în Marea Adriatică şi faptului că 
italienii n-au apreciat căsătoria prinţesei Mignon cu 
regele Alexandru al Iugoslaviei. În cele din urmă 
prinţul Nicolae a încheiat o căsătorie morganatică cu o 
româncă dintr-o familie înstărită.

În 1931, prinţesa Ileana s-a măritat la Sinaia cu 
Anton, arhiduce de Austria. În cazul acesta, regina 
Maria n-a reuşit să încheie o căsătorie politică, deşi au 
fost făcute anumite demersuri pentru a o căsători fie cu 

fragmentarium istoric
(urmare din pagina 2)
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ţarul Bulgariei, fie cu moştenitorul tronului spaniol, 
către sfârşitul anilor 1920.

În biografia acestei femei proeminente se află un 
gest care întregeşte personalitatea sa unică. La 25 
martie 1926, de Buna Vestire, regina Maria a trecut la 
ortodoxie. Într-o ceremonie desfăşurată la palat ea s-a 
spovedit, a fost dezlegată de păcate de către patriarhul 
Miron Cristea şi a fost primită în sânul Bisericii 
Ortodoxe Române.

După moartea Regelui Ferdinand şi a premierului 
Ionel I.C. Brătianu, în 1927, Regina Maria nu a mai 
exercitat nicio influenţă asupra vieţii politice din 
timpul Regenţei, atunci când Mihai I era rege minor.

După revenirea în ţară a principelui Carol şi 
proclamarea sa ca rege, la 8 iunie 1930, acesta a 
urmărit îndepărtarea reginei Maria din viaţa politică, 
ea fiind nevoită să trăiască mai izolată, la Palatul 
Cotroceni sau la reşedinţele ei din Bran, Balcic sau 
Pelişor. După o boală prelungită Regina Maria a murit 
în iulie 1938.

Înainte de a fi condusă pe ultimul drum de la 
Palatul Cotroceni Regina a fost salutată de militari cu 
baionetele înfipte în pământ şi patul armei în sus, gest 
unic pe care armata nu l-a oferit niciodată nici unui alt 
om.

Cei care au asistat la înmormântarea ei spun că pe 
drumul dintre Bucureşti şi Curtea de Argeş calea 
ferată era înţesată de ţărani în genunchi, cu lumânări 
aprinse  în mână. Ostaşii care stăteau de pază la 
intrarea în vagonul deschis în care se afla trupul 
neînsufleţit al Reginei făceau faţă cu greu valului de 
flori aruncate peste sicriul acesteia. Inima Reginei 
Maria a luat un drum separat, despărţită de trup, chiar 
după dispoziţiile sale, în ziua morţii, a traversat în 
secret oraşele care duceau spre Balcic. Românii au 
iubit-o foarte mult. Purta cu demnitate, cu bucurie şi 
plăcere frumosul costum popular românesc. În 
testamentul ei stă scris: „…Eu am ajuns la capătul 
drumului meu. Dar înainte de a tăcea pentru veşnicie 
vreau să-mi ridic pentru ultima dată, mâinile pentru o 
binecuvântare … Te binecuvântez iubită Românie, ţara 
bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă ţară, care ai trăit 
în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. 
Frumoasă ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei 
soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu 
veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să stai 
veşnic falnică printre naţiuni, să fii cinstită iubită şi 
pricepută. Am credinţa că v-am priceput: n-am 
judecat, am iubit …”.  
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Academia Păstorel
Facultatea de Inventică Pură, integrată Universităţii „Boreala 

Noastră” din Caracal, cu prilejul Marelui Târg de Sezon a lansat 
colecţiile de invenţii „toamnă-iarnă”, realizări marcate definitiv de 
geniul specific ce bântuie nestingherit în acest areal. Enumerăm la 
întâmplare: 

1 Internetul cu viteza luminii. O perfecţionare de mult aşteptată a 
sistemului, care permite utilizatorului, atunci când iniţiază o căutare, 
aceasta să se termine înainte de a începe. Se economiseşte astfel mult 
curent, iar bucla de timp se restrânge la un punct care poate fi oferit ca 
bonus fericitului posesor al unei asemenea aplicaţii top I.T. 

1 a. Pampersul din oţel inoxidabil cu balamale de schimb. Genial! 
Poate fi întrebuinţat, graţie balamalelor, la orice vârstă, este refolosibil 
prin spălare cu jet, iar după ce este şters cu cârpa de vase, poate fi 
folosit şi ca oglindă convex-concavă pentru scoaterea punctelor negre 
de pe nas, aranjarea frezei, filajul nevestei la cumpărături, sau, pentru 
cei mai mici, ca oglindă de pus razele solare în ochii şoferilor. Există şi 
varianta, pentru şcolari, de a plasa pampersul sub fusta colegelor ori a 
profesoarelor, însă rezultatele nu sunt pe măsura eforturilor.

1 aa. Furculiţa fără dinţi şi lingura fără cupă. De nelipsit în curele 
de slăbire, sau din trusele bulimicilor. Recomandate la mesele cu ştaif, 
unde nu este voie să mănânci cu mâna. Gazdele, deosebit de interesate 
de acest produs! 

1 ax3. Steriletul oral. Invenţia unei eminente studente din anul 
întâi, în timpul liber prezentatoare a prognozei meteo la televiziunea 
locală, a stârnit vii dispute, mai ales printre membrele comisiei de 
validare a invenţiilor. După o zi de dezbateri, acestea au fost convinse 
de ceilalţi membri că produsul, mic şi delicat, merită atenţie şi nu 
numai! În context, s-a decis o promovare specială a acestuia, mai ales în 
mediul rural.

1 ax4. Cana formată numai din toarte. Excelentă ca farsă, când 
gospodarii coboară la beci să aducă murături şi vin de acolo muci. Mult 
succes în crâşme, unde poate fi folosită de chelneri, după orbirea 
temporară a consumatorilor, cu trecerea la plată a numărului de căni 
vehiculate, nu şi a conţinutului. Profitabilitate ridicată! Mult peste cea 
anunţată de companiile de telefonie mobilă, spre exemplu.

1 ax5. Dopul de baie cu găuri invers. Invenţie a unui student din an 
terminal, în vârstă de cincizeci şi doi de ani. Iniţial, invenţia a fost 
considerată o tâmpenie şi catalogată ca atare. Studentul însă a solicitat 
comisiei validarea invenţiei în garsoniera proprie. O dată cu golirea 
unei căzi de la unul din etajele superioare şi cu refluxul de apă prin 
ţevile înfundate, dopul şi-a intrat în funcţie, umplând cada 
beneficiarului cu reziduurile încă folosibile ale apei, să spunem calde, 
deja sortită pierderii. 

Comisia a fost sancţionată de conducerea universităţii. S-a decis ca 
membrii ei să se bălăcească în cada astfel umplută cu apă reciclată, trei 
zile pe săptămână, pe toată durata anului universitar. Nu se mai ştie 
nimic de ei. Se presupune că se ascund, de ruşine, în secţiile de 
dermatologie ale spitalelor judeţene.    

1 ax6. Strachina cu fund concav. Este de fapt o strachină pusă cu 
gura în jos. Pentru ca lucrarea să poată fi aplicată, s-a mai inventat:

1 ax7. Ciorba de bolovan. Se prepară foarte simplu dintr-un 
bolovan, de preferinţă cules proaspăt, din uliţă şi care se aşează pe 
strachină. Cine o poate consuma, treaba lui! Cine nu, se poate uita la ea 
şi să se mire câţi bolovani sunt în ţara asta. Desigur, după preferinţe, cu 
respectiva ciorbă se poate arunca în câini, sau, la alegere, în geamurile 
vecinilor. Efectul este de tot râsul. A se folosi cu moderaţie, deoarece, 
după cum prea bine ştim, râsul îngraşă!   

1 ax8. Rujul care nu se ia niciodată. Este de fapt un plastic, adeziv 
şi frumos colorat, care odată lipit pe buze nu mai poate fi dat jos. 
Următorul strat se aplică fără reţinere peste primul. Cu timpul, 
straturile vor avea efectele siliconului, dar fără nici o intervenţie 
chirurgicală. Se poate folosi cu succes şi la sâni ori pentru fese. Se 
estimează că, datorită acestui ultim mod de folosire, maimuţa cu fundul 
roşu din Asia de sud-est va fi scoasă de pe lista animalelor protejate. 
Astfel chinezii vor avea material pentru a inventa un nou preparat 
culinar şi la cât de mulţi sunt ei, efectele economice se întrevăd a fi 
uriaşe. Datorită impactului asupra economiei mondiale, invenţia a fost 
înaintată comitetului de acordare a premiilor Nobel, împreună cu o 
cutie mare de rujuri. Aşteptăm cu interes apariţia comitetului pe marele 
şi pe micul ecran...

 1 ax9. Telefonul mobil invizibil. Această realizare se bazează pe o 
idee absolut genială (normal!) şi este de fapt un telefon mobil furat, al 
cărui număr, proprietarul efemer, încă îl mai ţine minte. Astfel, 
economisind sumele cheltuite pe convorbiri aiurea, el va face diferite 
combinaţii ale numărului şi cu ele intră în joc la una din loterii. Şansele 
de câştig devin mult superioare situaţiei precedente, când omul nu juca 
defel, aşa că, ideea câştigului devine şi ea pertinentă. S-a constatat deja 
în zonă fenomenul distracţiei constând în aruncarea telefoanelor 
mobile, semn că invenţia a început să dea roade. Nu putem decât să ne 
bucurăm pentru inventator.

În concluzie, ne dorim din toată inima ca exemplul tinerilor studenţi 
din această facultate să devină molipsitor şi la saloanele de inventică să 
participe cât mai mulţi oameni din toată ţara. 

Hai, că se poate! Succes!     

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Invenţii extreme
Având alura cam savantă
Şi-mpodobit c-o suplă poantă,

Ca de balet!

Urmează sigur un rondel
Ce prinde ca-ntr-un carusel
Cuvinte-alese ce ne plac
Dorind să-atace cu-al său ac

Un tip mişel!

Un prozator deloc arhaic
A prins în text un arc voltaic
Ce arde răul, sclipitor,
Dorind s-arate tuturor

Că nu-i prozaic!

Alături îşi începe tura,
Chiar dacă nu deschide gura,
Un caricaturist cu spor
Vrând să le facă, plin de zor

La toţi figura!

Se dau deci premii, după caz,
Acelor cu talentul treaz
Ce au creat plini de elan
Şi-ajung acum la liman

Că-s plini de haz!

Sunt deci delicii fel de fel,
Subtile ca un funigel,
Dar toţi aşteaptă însă-un star 
Vrând să ciocnească un pahar

Cu Păstorel! 
Eugen Deutsch

Nicolae Paul Mihail (Nicomah)

Uraganul
Pe marea agitată şi pustie
În atmosfera aprigă, sonoră,
Stă drept un marinar aflat la proră
Făr` ca misterul vântului să-l ştie.

Intrat mult în a valurilor horă,
Vaporu-n arc de cer mişcări descrie, 
E secondat de un planor în vrie, 
Ce-n bolta cerului pe zei imploră.

În larg s-afundă „coaja cea de nucă”,
Se-nalţă ameninţător talazul,
Iar trâmbele de apă nu sunt rare.

Şi când speranţele erau pe ducă
Aşa ca din senin un calm apare
Căci hotărât Neptun schimbă 
macazul.

Sonetul  Bucovinei
O, tu comoară preţuită, rară,
Feciorii tăi pribegi gândesc spre tine,
Rebeli ei rătăcesc prin ţări străine,
Dar poartă demn osânda lor amară.

Ai fruntea încreţită, vede-oricine,
Tristeţe-n ochi au cei de pe la ţară,
Rămas pustiu, pământu-i o povară,
Şi nimeni de un timp nu-l întreţine.

Un lanţ de sfinte mănăstiri pictate,
Aidoma ouălor încondeiate,
Cu dor vă cheamă să veniţi acasă.

Mulţi aţi lăsat copii plângând la 
poartă,
Iar  vouă de o vreme nu vă pasă,
Căci  banul v-a schimbat a voastră 
soartă.    

Sorin Cotlarciuc

Regret (la vârsta a treia)
Doar un regret în astă lume
Mai am şi nu aş fi putut
Să spun că vreau alt lucru-anume…
Nu pot s-o iau de la-nceput!

În curte
Cocoşul zarvă a făcut;
Noi ştim pe unde e pricina:
Aflat-a că la început
Nu fost-a el, ci ea, găina.

Epigrama
Distinsă fată, cu pretenţii,
Drapată-n rochie de bal,
Dar vezi ascunsele-i intenţii,
Când se dezbracă, la final.

Unui  politician
Se ştie că-i un fapt notoriu
O mobilă să-ţi iei, dar tu socoţi
Că pentru tine bine-ar fi să poţi 

Mai sunt şi alte lucruri mari
Când puneţi mâna, dragi presari,
Pe infractorii ăia mari,
Eu zic, din spirit de prudenţă,
Să v-adresaţi cu: Excelenţă!

Inginerie financiară
Acum când toată ţara arde,
Şi sărăcia ne-mpresoară,
Împrumutarăm miliarde,
Ca să ne dea din slujbe-afară!

Aşa-i la noi (pe strada mea)
Asfaltul ieri l-au terminat 
Si chiar spuneam că-i o splendoare
Dar azi sparg tot, c-ar fi păcat
Să uite de canalizare.

Pălărie
Se întreba cu-ngrijorare, 
In magazin pe raftul stâng:
Pe ce cap o s-ajungă oare,
De  filozof sau de nătâng?

O doamnă
Un grădinar vru să tocmească,
Insă soţia lui atacă:
-”Grădina poate să-ngrijească,
Dar curte nu accept să-ţi facă!”

Georgeta-Paula Dimitriu

Tarife  mari  la  cabinetele  dentare
La doctor fac o constatare
Şi-o spun direct, ce tura-vura:
Am dat şi banii de mâncare,
Deci nu-mi mai trebuie dantura.

Unui  profesor de matematică
În ecuaţii, premiat,
Nu se dezminte azi deloc:
Iubeşte, chiar pensionat,
Necunoscutele...cu foc!

Ofertă  generoasă
Dau slujbă, masă, adăpost
Şi daruri scumpe, zeci şi sute
Acelui ce-mi va face rost
De-o soacră şi-o soţie, mute.
Unui  preşedinte  de partid
Pe rând, toţi membrii au plecat
Lăsând partidul tău la greu.
Turbat clamezi azi,ofuscat:
''Cum n-am partid?! Partidu-s eu!

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.

Mihai Haivas
Proba timpului
Când va proba şi viitorul
Ce mari idei Guvernul are,
Atunci l-o pomeni poporul...
Cu un colac şi-o lumânare.

Conducătorii noştri
Îi  văd ca nişte corifei
Pe lângă care toţi sunt mici
Şi-atunci când trec pe lângă ei,
Îmi vine să pocnesc din bici.

Iubesc aleşii
Deşi se-adună-n Parlament
Doar să mă taie la parale,
Eu nu-i urăsc, că-s om decent 
Şi iubitor... de animale.

Neputinţă medicală
Întinsă-n pat, orice mi-ar spune, 
Mi-ar fi şi milă s-o ascult
Când ştiu că leacul ei minune,
La mine-a expirat de mult.

Efortul aleşilor
Dorind nespus să schimbe statul,
Riscându-şi scaunul, cu mute
Eforturi, simţi cum rezultatul 
Chiar şi de la o milă… pute.

Gheorghe Bălăceanu
La Vama vine-un umorist
 (După George Coşbuc)

La Vama vine-un umorist,
Cu pasul ferm şi optimist:
„Sunt autor cu stilul fin
Şi de departe astăzi vin

Spre-a fi solist!”

Vămenii toţi apar în prag
Şi se adună-ntr-un şirag
Spunând în cor: „Bine-ai venit,
Iar de eşti brav vei fi primit

De noi cu drag!”

El le oferă-o epigramă 
Ce-atacă aprig, ca o lamă,
Că-i migălită cu dichis
Şi-ar oferi chiar şi un bis

De-ar fi la cramă!

Un altul vine c-un sonet,
Aplaudat chiar de estet,

Decembrie         2012

Să-ţi cumperi iarăşi un …fotoliu.

Cătălina Orşivschi

O taxă nouă-n România
Se miră zeii din Olimp
De taxele ce se-nmulţesc,
Şi de aleşii ce gândesc
Să pună una... şi pe timp.

Unui cenaclu literar fără scriitori
E uşor de observat
Că-n cenaclul lăudat,
Unii-s simpli ,,rătăciţi",
Alţii, amatori vestiţi.
 
La festivalurile de umor
An de an, aici apar
Umorişti din ţara-ntreagă:
Unii vin pe-un armăsar
Alţii doar... pe o mârţoagă.
 

Unui epigramist de succes
Nu este nici o dramă
Că n-a urcat Olimpul ,
Fiindcă văd, cu timpul,
Urcat-a-n epigramă.

Ioan Maftei-Buhăieşti

La cramă, fără Păstorel 
(Maestre, muzica!)
 Să-mi cânţi cobzar un cântecel 
Să-mi cânţi cum ştii, acum, ceva   
Să beau şi eu, ca Păstorel  
Că de creat ca el, mai va!

Umorist de proză scurtă 
În proză-mi place genul scurt 
Cu mine, de râs, faceţi  burtă 
La masă beau numai iaurt     
Şi mă fac turtă!

Am ajuns o matahală 
 (adio viaţă sexuală...)   
Cu cartofi prăjiţi, o roabă         
Şi grătare (ce-mi mai plac!)       
Nu-mi mai văd capul de treabă                   
Şi nici treaba n-o mai fac!

Ananie Gagniuc

Doi ...bărbaţi
La doi bărbaţi  făcând amor
Mă  uit ca la un film horror
Şi totuşi, eu declar senin:
Am un iubit! Iubesc ... un vin.

O iubită
Cu rochii verzi şi sâni de soare,
Cochetă, zveltă şi mlădie
Mă chemi spre vinuri viitoare,
Iubită ... vie!

Vinul „Păstorel”
O viagră eficace
Din care un kil de bei,
Numai „bine”-ţi vine-a face...
La femei!

  Val Andreescu

  Organizare excesivă
Avem un stat organizat:
Cu vile cum n-au fost vreodată,
Cu bănci, cu capital privat...
Cu crimă tot organizată.
 
   La moartea soacrei
Cum mama soacră a-ncercat
Să vadă de voi plânge-ntruna,
Acum, îmi pare, a aflat
Că încercarea-i numai una!
 
  Schimbarea orei de iarnă
Când vine frigul în zăvoi
Iar soarele mai mult dispare,
Se schimbă ora pe la noi...
Şi asta-i unica schimbare!

Gheorghe Bâlici

Neam de eroi
Uniţi în fapte şi idei,
Mereu cu forţe concentrate,
Sărim mai toţi ca nişte lei,
Când trebuie bătut un frate.
 
  Avarul la cimitir
O duce azi hapsânul bine
În locul inundat de crini,
Trăgând şi-aicea peste sine
Cearceaful de pe-ai săi vecini.
 
   Veneraţie
Admir femeile divine
Ce-n timpul nostru pervertit
Nu cochetează cu oricine;
Te-nşeală doar c-un om cinstit!

Ion Diviza



literatură universală
Când cuvintele muşcă 
din carnea zilelor cu miros de acasă

„Prin ceaţă
porneşti la drum, la întâmplare.
Cu timpul devii pasăre.
Astâmperi setea frunţii
sărutând soarele.
 
Astâmperi drumurile lungi
cu puţine fire de speranţă;
piatra şi copacul se topesc
într-o picătură de rouă.”

Dedë Preqi, Călătorul

Sunt diverse feluri de a lectura un volum de acest tip. 
Unul dintre ele este să priveşti prin ochii cuvintelor 
dincolo de teorii, „evaluări” şi analize. Dacă faci asta, 
atunci poate vei gândi că sunt oameni care au fost nevoiţi 
să plece de acasă din diverse motive, fie ele economice sau 
de altă natură. Unii rămân departe de casă fizic, dar cu 
sufletul sunt tot pe locurile natale. Uneori îşi aştern, într-o 
formă sau alta, pe hârtie paşii sufletului prin ţărna de 
acasă, în timp ce muncesc, cu mintea şi trupul în ţara de 
adopţie. 

Cazul lui Dedë Preqi nu este, desigur, unul singular, 
din acest punct de vedere, nici între albanezii care au 
căutat o viaţă mai bună peste hotare. Probabil faptul că 
deja de acasă publicase ceva a cântărit, dar cine ştie? 
Oricum, cuvintele această selecţie, mai potrivit sau mai 
puţin meşteşugit aşezate pe hârtie, mai aproape sau mai 
departe de un anumit nivel, sunt, de fapt, ecourile urmelor 
paşilor sufletului acestui om care a plecat, dar are viaţa 
sfâşiată de amintiri, de gândul pentru acasă. Asta nu 
înseamnă că nu are unele poeme care pot satisface 
exigenţele unui ochi critic sau că nu a găsit, uneori, 
culoarea potrivită în litere pentru expresii meşteşugite, în 
clipele în care „amintirile stau atârnate pe perete” şi 
„dorul ca pomul se clatină”. Sau în clipele în care caută 
sensul cuvintelor „departe”, „călător” ori „acasă”, mai des 
decât altele bătătorite de pana sa.

Ca urmare, Kosovo este un „altar sfânt”, în care „răul 
crapă mereu” şi „binele răsare în monumente”. Dacă va 
deveni vreodată „străin”? – „tatăl bunicului se numea Ilir/ 
acest nume nicicând nu-l voi schimba”, scrie autorul. Sunt 
oameni pe care cuvântul „departe” îi poate apăsa mai greu 
ca pământul. Poate că aşa se întâmplă şi cu autorul textelor 
din această selecţie, care spune: „exilul mă arde/ dorul nu 
mi-l alungă”. 

Apoi este viaţa, „atât de înfometată, încât/ înghite 
munţii/ cu toate stâncile fărâmate”, în clipele când ştii că 
„aluatul se înmoaie cu lacrimi”. Şi toate astea „pentru un 
pumn de pământ/ care ne uneşte la mormânt”. Mai este şi 
curgerea timpului, care apasă, răneşte, lasă răni fără de 
vindecare dar şi apăsarea unei anume înţelegeri pe care 
fiecare o cântăreşte cu propriile măsuri în care atârnă 
greutatea unor sensuri. A vieţii. A libertăţii (un poem care 
denotă, poate, o viziune a tuturor celor spuse mai sus este 
şi „Libertate”). A depărtării. A lumii, care, iată, este, în 
viziunea sa, de acum, „mare cât o fereastră./ oamenii intră 
şi ies prin ea”. Mai sunt, desigur, şi altele de spus.

Am oameni apropiaţi plecaţi peste hotare şi uneori 
încerc să îmi imaginez ce gândesc ei, cum văd curgerea 
zilelor, cum miroase noaptea, cum străluceşte pâinea a 
amintiri…

Poate că atunci când „noaptea muşcă/ râsetele zilei” şi 
„masa se umple cu vorbe”, şi Dedë Preqi, kosovarul plecat 
în Elveţia, se gândeşte la „acasă”, şi scrie rânduri ca 
acestea… Poate că îl interesează, poate că nu cum anume 
sunt „cântărite” paginile lui de versuri,  dar eu, de data 
aceasta, le-am „cântărit”/ citit ca pe oglindirea dorului 
unui om de departe de casă şi atât. Poate după ce vor fi 
tipărite le voi citi altfel, poate nu. Dar, acum, la astfel de 
lucruri m-am gândit – la oameni care pornesc pe drumuri 
ale căror colburi sunt îmbătate de ceaţă, şi care, cu timpul 
devin păsări, astâmpărându-şi setea frunţii cu amintiri pe 
când sărută un soare de departe – şi nu la poezia propriu-
zisă.

Dedë Preqi, Bekimi i lotëve/ Binecuvântarea lacrimilor, 
versiunea în limba română: Baki Ymeri, prefaţă M. Chelaru, 
Redacţia Revistei „Albanezul”, în colaborare cu „Uniunea Culturală 
a Albanezilor din România”, Bucureşti, 2012

Orientalia
Ochii Istanbulului

Cu ani în urmă am început să public recenzii/ 
semnalări ale unor cărţi şi poeme semnate de autori de 
limbă turcă mai ales în revistele „Convorbiri literare”, 
„Poezia”, „Cronica”, „Carmina Balcanica”, „Kadō. Calea 
poeziei” – ultimele două având numere dedicate Turciei. 
În context, semnalăm acum apariţia, la editura craioveană 
Ramuri, în versiunea română semnată de Niculina Oprea, 
a unui volum de versuri de Ayten Mutlu.

Ayten Mutlu s-a născut la 6 octombrie 1952, la 
Bandırma, în Turcia, a absolvit Facultatea de management 
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din cadrul Universităţii din Istanbul în 1975. A publicat în 
reviste şi/ sau volum eseuri, traduceri, poeme. Câteva 
dintre volumele ei de versuri: Rezistă dragostea mea, 1984, 
Va veni ziua, 1986, Îmi lipseşti, 1990, Urme de cenuşă, 1993, 
Către mare, 1996, Copilul şi seara, 1999, Oglinda de piatră, 
2002, Pragul, 2009 ş.a

Ediţia de faţă este realizată de Niculina Oprea după 
versiunea franceză (Les Yeux d'Istanbul) semnată de 
Mustafa Balel.

Poemele sunt grupate în secţiunile: I. Urme de melc, II. 
Această noapte de dragoste, III. Sângele focului, IV. Ochii 
Istanbulului, V. Noapte neagră.

Nu se poate încadra într-un context „monocrom” nici 
tematic, nici ca mod de scriere poezia scrisă de Ayten 
Mutlu. Asta deşi există, firesc, dominante, de la maniera 
de a construi imaginile poetice, frazare la tematică ori, de 
ce nu, introspecţia/ propria viaţă faţă cu ceilalţi/ cu 
realitatea, apoi latura confesivă, şi, cred, sinceritatea 
discursului poetic etc. Am putea privi acest volum însă şi 
ca o continuă călătorie prin lumea dinăuntru în timp ce 
paşii curg „afară”, în lumea „reală”, fie alături de ori în 
căutarea/ aşteptarea/ absenţa iubitului, fie în relaţie cu 
diverse alte întâmplări ori secvenţe de viaţă. În fond, scrie 
autoarea, „viaţa intră pe uşi cunoscute şi deschide/ iubiri 
necunoscute” iar noi avem un drum fie de ispăşit, fie de 
care, măcar pe segmente, să ne bucurăm, şi  „lăsăm timpul 
să poposească, cei sosiţi continuăm/ înaintăm ţopăind/../ 
ducem cuvintele ultraviolete pe care minciunile nu o 
vizitează”, ajungem „aproape de interioarele noastre/ pe 
pământul unde focul şi cenuşa convieţuiesc”.

Ochii Istanbulului este un volum interesant, al unui 
nume cunoscut nu doar în Turcia, oferit cititorilor în limba 
română de Niculina Oprea, care a mai tradus, tot din 
franceză, şi un alt volum de versuri semnalat anterior în 
această rubrică, Sherko Bekas, Eufratul, taina destinului 
meu, versuri.

Ayten Mutlu, Ochii Istanbulului, poeme, traducere de Niculina 
Oprea, prefaţă de Mircea Bârsilă, cuvânt înainte (De la Ariel la 
Ochii Istanbulului) de Niculina Oprea, coperta I – după tabloul 
Istanbul, de Sorin Adam, Editura Ramuri, Craiova, 2012, 126 p.

Drumul prin timp al lui Juha năzdrăvanul

Se pare că Juha, personajul literar a fost construit 
„după chipul” lui Duğayn bin Tābit al-Fazāri (Abū l-
Ġusn), care a trăit la începuturile islamului în Basra şi 
Kufa, sudul Irakului de azi. A fost tābi'i („transmiţător” de 
hadit-uri – relatări despre spuse/ fapte ale lui 
Muhammad). Pentru că-i făcea pe ceilalţi să râdă, era 
poreclit „Juha/ Ğuha”, care s-ar putea traduce, spune 
George Grigore (cu referire şi la A. de Biberstein 
Kazimirski), pornind de la ğahwa – „bufon/ arlechin/ 
măscărici”. Dar, adaugă el, nici în povestiri nu apare ca 
bufon, ci având un rang, şi cel mai des călător. Călare pe 
măgar, trece prin întâmplări pe care le complică, dar o 
scoate tot el la capăt.

Prima dată în povestiri Juha apare prin secolul al VII-
lea. Apoi, alţi autori i-au „construit” în timp „portretul”. 
Al-Kutubī, îl cita pe Mu'ayyad fī d-Dīn aš-Šīrazī, care-l 
descria pe Duğayn ca „foarte simpatic, foarte cumsecade, 
îngăduitor”, „poreclit Ğuha”, Ibn al Ğawzī din Bagdad 
scrie că Ğuha era porecla lui Abū l-Ġusn, deştept, dar „cu 
capul în nori”, şi că s-au scornit poveşti pe seama lui. Şi 
lista poate continua.

Se zice şi că au fost doi Juha, înţeleptul din Basra, mort 
la Kufa, în 777, căruia i s-au atribuit făptuirile altui Juha, 
„nătărăul satului”, tot din Kufa. În timp, din cei doi a 
rezultat „Juha”, ba isteţ, ba prost… Poveştile care îl au ca 
„protagonist” (au dobândit popularitate de prin secolul al 
XI-lea) ne fac să râdem, ne duc peste timp cine ştie unde, 
fie în lumea arabă, unde îl cheamă Juha, ori în Sicilia (a 
pătruns în Emiratul Siciliei, în timpul stăpânirii arabe), şi îl 
cheamă Giufa, în Calabria – Jugale ori…

Prin secolul al XIX-lea, peripeţiile lui Nastratin Hogea 
(ajuns în română prin condeiul lui Anton Pann), au fost 
traduse din turcă în arabă, ale lui Juha au pătruns în turcă. 
Apoi chipurile celor doi s-au „amestecat”. Acum citim 
năzbâtiile lui… Nastratin? Juha? Ştiind că au apărut în 
arabă culegeri de păţanii ale lui… Nasru d-Dīn Ğuhā 
(Nastratin Juha), cine ştie…

Versiuni ale păţaniilor lui s-au transmis oral în 
persană, arabă, turcă, urdu, tătară, uigură, kazahă ş.a. 
Juha, veşnic călător, uneori pe măgar, alteori „adaptând-
se”, funcţie de „povestitor”, cu mijloace vechi sau noi de 
drum, cade mereu în picioare. Fie Juha sau „Nastratin 
Juha”, este unul dintre cele mai cunoscute personaje ale 
Orientului.

Gabriel Biţună ţine un curs despre Juha la 
Universitatea din Bucureşti. A tradus cartea (pornind de la 
cărţi în arabă, şi valorificând „întâmplări/ snoave” 
înregistrate de el) într-un limbaj fluent, oferind, dată fiind 
buna cunoaştere a subiectului, explicaţii, după caz. 
Postfaţa lui George Grigore oferă posibilitatea de a 
înţelege mai bine personajul.

Peripeţiile lui Juha năzdrăvanul, selecţie, traducere din limba 
arabă şi note de Gabriel Biţună, postfaţă de George Grigore, 
ilustraţii de Radu Răileanu, Editura Polirom, Iaşi, 2012, 200 p.

Din literatura comunităţii turco-tătare din România

Un florilegiu 
de poezie română în limba tătară

Güner Akmolla nu se află la primul proiect care are în 
vedere traducerea creaţiilor unor autori români în limba 
tătară, şi publicarea acestora atât în reviste, cât şi, cum este 
cazul de faţă, în volum. Între cele mai notabile putem 
aminti traduceri din Mihai Eminescu şi Ion Creangă, dar şi 
volume de poezie contemporană – la o parte am colaborat, 
într-un fel sau altul –, unele bucurându-se de articole/ 
întâmpinări, aprecieri şi în România (nu numai din partea 
etnicilor tătari), dar şi ale criticilor/ scriitorilor de limbă 
tătară şi din Crimeea.

De altfel, este a doua întreprindere de acest tip, aceasta 
fiind o ediţie revizuită şi lărgită a unei „Antologii a liricii 
române”, apărută în anul 2011.

Cartea este împărţită în trei secţiuni care vizează: 
prima – autori clasici ai literaturii române, a doua – poeţi 
din perioada comunistă, şi o a treia – poezie 
contemporană. Să ne oprim asupra acestor secţiuni. 

Prima – în opinia mea cu o pondere importantă ca 
semnificaţie – cuprinde poeţi pe care i-a încadrat sub 
emblema de „clasici” ai literaturii noastre, şi anume: 
Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Eminescu, George 
Coşbuc, Octavian Goga, Tudor Arghezi, Alexei Mateevici, 
Lucian Blaga, Nichita Stănescu.

Doar câteva cuvinte despre unele dintre aceste alegeri. 
Mihai Eminescu este poetul nostru naţional. Vasile 
Alecsandri a călătorit, între altele, atât în Franţa, Italia, 
Spania, cât şi la Constantinopol dar, în ce ne priveşte, şi în 
Crimeea. Titu Maiorescu (al cărui nume se leagă de al 
revistei „Convorbiri literare” – în care am publicat, 
începând cu interviul cu Güner Akmolla, o serie de 
materiale despre autori tătari) spunea că „valoarea unică a 
lui” constă în „totalitatea acţiunilor sale”. Alexei 
Mateevici (a văzut lumina zilei la Căinari, astăzi pe 
teritoriul Republicii Moldova) este considerat unul dintre 
cei mai reprezentativi scriitori români născuţi în 
Basarabia. 

Antologatoarea a deschis, în acest fel, în limba tătară, o 
poartă către literatura română în întregul ei. Fiecare dintre 
cei aleşi are locul şi contribuţia lui în literatura noastră. 

Notăm şi că antologându-i pe Mihai Eminescu şi pe 
George Coşbuc, Guner Akmolla a cuprins în aceeaşi carte 
doi poeţi care au abordat, în secolul al XIX-lea, numindu-le 
explicit, forme de poezie orientală. Ambii au compus 
poeme intitulate „gazel”, şi, după toate probabilităţile, în 
urma informaţiilor/ influenţelor pe filiera limbii germane. 
La Mihai Eminescu se discută şi despre alte posibile 
abordări/ influenţe/ comparaţii/ paralele ş.a. (de tipul 
„catrenului” persan, s-a spus, de pildă, cu gândul la 
rubay), dar acesta este cazul concret pe care îl avem în 
vedere, dat fiind că nu a mai denumit vreo creaţie de-a sa 
cu vreun alt nume de formă de poezie orientală.

A doua secţiune cuprinde opere din „poezia 
închisorilor comuniste”. Autorii din opera cărora a 
selectat antologatoarea sunt: Aurel Vişovan (profesorul 
care scria, în cartea sa, „Dumnezeul, Dumnezeul meu, 
pentru ce m-ai părăsit? Reeducarea de la închisoarea 
Piteşti”, ediţia a II-a: „Urgia capătă forme demoniace.” 
„Acolo istoria s-a oprit din mers pentru moment, făcând 
loc apocalipsei.”), Radu Gyr, Nichifor Crainic, Sergiu 
Aurel Mandinescu (care, după 14 ani de detenţie, a 
încercat să îşi publice poeziile compuse în închisoare dar, 
la un an după asta, în 1964, a murit măcinat de cancer, fără 
să îşi vadă acest vis împlinit), episcopul greco-catolic 
român Ioan Ploscaru (după ce, la 1 decembrie 1948, 
Biserica Română Unită cu Roma a fost declarată în afara 
legii, a fost arestat, fără mandat, la 29 august 1949, şi abia în 
1957 a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru 
„trădare de patrie,  uneltire contra ordinii sociale etc.”.).

Nu ştiu dacă Guner Akmolla este singura, dar cu 
certitudine este printre puţinele care a alcătuit o antologie 
– destinată unui alt spaţiu lingvistic decât cel al limbii 
române – care cuprinde o astfel de secţiune. 

A treia şi ultima parte cuprinde creaţii ale unor autori 
contemporani, din ţară şi din zona Dobrogea. 

Ne dorim ca această antologie să apropie mai mult 
cititorul de limbă tătară (care, odinioară, prin secolele XIII-
XIV, era studiată la Cairo, dar şi Sorbona şi Genova) de 
poezia, de cultura română. 

Rumen Klasik-Çağdaş Lirik Antolojiyası Qırımtatar Tılınde, 
antologie de poezie română clasică şi contemporană alcătuită de 
Güner Akmolla, versiunea în limba tătară Güner Akmolla, prefaţă: 
M. Chelaru, Kitap Bizde, 2011; Rumen Klasik-Çağdaş Lirik 
Antolojiyası, Qırımtatar Tılınde Tercüme, antologie de poezie 
română clasică şi contemporană alcătuită de Güner Akmolla, 
versiunea în limba tătară Güner Akmolla, prefaţă: M. Chelaru, ediţia 
a doua revizuită şi adăugită, Editura StudIS, 2012

Balcanica

prezentare şi versiunea în limba română:
Marius CHELARU

Decembrie         2012
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Somelier de serviciu,

Alexandru Dan CIOCHINĂ
1 Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele aflate în 
colecţia autorului.
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„Rolul iluziei în lume e covîrşitor. Ea face ca lumea să fie de fapt 
altfel.”

Gheorghe Grigurcu

„Fericirea e o cameră goală,
Intrăm în ea poate doi, poate trei
şi ne-agăţăm pe pereţi cîte-un ochi
drept mărturie zilelor din umbră.”

Alice Valeria Micu

Realizat, ca de fiecare dată, în excelente condiţii grafice, 
nr. 3(36), iulie-septembrie, al excelentei reviste Ex Ponto, ne 
oferă un sumar variat din care am reţinut paginile oferite de 
Angelo Mitchievici (Inversiuni carnavaleşti), Carmen 
Brăgaru (Ion Pillat şi Liga Naţiunilor), Anastasia Dumitru 
(Bujor Nedelcovici. Vocaţia literaturii confesive), Daniela 
Varvara (Cezar Baltag – sacerdot în templul Logosului), alături 
de Elvira Iliescu (Gabriela Melinescu – 70), Florentin Popescu 
(Profesorul Panait. I. Panait), Alexandru Mihalcea, Marian 
Moise (Theodor Ionescu, de la Brukenthal la Gherla. Calvarul 
unui mare istoric al artei) şi, de loc în ultimul rînd, poezia de 
calitate (Adela Popescu, Ioan Florin Stanciu, Paul Sîrbu, 
Alexandru Cazacu, Yigru Zeltil, Octavian Mihalcea, 
Claudia Voiculescu) dimpreună cu proza sensibilă a 
Nicoletei Voinescu. Remarcabile şi reproducerile după 
lucrările pictorului Viorel Poiată, preşedintele U. A. P. 
Tulcea. 

De fiecare dată în excelente condiţii grafice şi cu un 
sumar incitant ne răsfaţă revista Conta, ce apare la Piatra-
Neamţ: din numărul 11(iulie-septembrie)/2012 am reţinut 
cele asumate de Nicolae Coande (Un om liber – Ion Dezideriu 
Sîrbu), Constantin Ardeleanu (Grădina Ioanid), Mariana 
Rînghilescu (Pîlnia şi Stamate, între absurd şi parodie), Adrian 
G. Romila (Hogaş sau coborîrea muntelui), Emil Nicolae 
(Hogaş a fost un „bartleby”?), alături de Leonard Rotaru 
(Despre nume) şi Anamaria Jumanca (Reflecţii despre muzică şi 
pictură). Poezia – multă şi bună (Ion Mureşan, Gellu Dorian, 
Linda Maria Baros, Nicolae Boghian, Liviu Georgescu), 
proza de calitate (Dumitru Augustin Doman, Ion Florin 
Stanciu, Dimitrie Grama, Mirel Taloş, Lucian Gruia), alături 
de un generos grupaj din lirica italiană – Francesco 
Baldassi, Dante Maffia, Alfonso Severino – în prezentarea şi 
traducerea lui Geo Vasile, sunt completate fericit cu 
recenzii şi cronici literare ce se citesc cu folos şi încîntare 
(Emil Nicolae, Nicolae Sava, Traian Geană, Sabina Fînaru, 
Leonid Gheorghian).

Din Orizont, nr. 9(1560), am reţinut cele propuse de 
Cornel Ungureanu (Contele Dracula, versiunea Muşina), 
Alexandru Budac (Mersul pe sîrmă), Graţiela Benga 
(Spulberări, destrămări, recompuneri), Vladimir Tismăneanu 
(Tony Judt, un îndrăgostit de idei), Nicky Wolcz (Acasă, în 
„Ţinuturile joase”), Dan C. Mihăilescu (Scrisoarea ca jurnal 
anestezic), alături de Andrei Vieru (Jimi Hendrix: artă şi 
perenitate), Mimo Obradov (Fluturele albastru. Brian Jones. La 
50 de ani de la înfiinţarea formaţiei The Rolling Stones), Radu 
Pavel Gheo (Un oraş de poveste), Radu Ciobanu (Trei femei şi 
istoria) şi Michael Finkenthal (Scurtă introducere în opera lui 
Lev Şestov – în traducerea Roxanei Sorescu). Excelent 
grupajul Remember 100 Nicolae Steinhardt asumat de Maria 
Niţu – care realizează un interviu cu George Ardeleanu (N. 
Steinhardt şi experienţele spirituale radicale), Elena Craşovan 
(Aventura manuscriselor) şi Ioan Petraş („Un înger în trup”); 
de asemeni şi ancheta (Pentru Borges, paradisul avea forma 
unei biblioteci. Dar pentru dumneavoastră?) la care participă 
incitant Claudiu T. Arieşan, Ada D. Cruceanu, Cristian 
Ghinea, Dorin Murariu, Dan Negrescu şi Mircea Pora.

Revista de cultură Timpul ne propune şi în nr. 9(162), 
un sumar variat şi bogat. Am remarcat cele propuse de 
Bogdan Călinescu (Note inutile), Dorin Tudoran (Borges şi 
papagalul), Ovidiu Pecican (Critică de C. Rădulescu-Motru), 
Adrian Niţă (Cît de profesional este bacalaureatul profesional?), 
Liviu Franga (Suferinţele limbii române), Gabriel Andreescu 
(În ce sens vorbeşte despre „rezistenţa prin cultură” cazul 
Breban), Adrian Neculau („Ghemurile” Genovevei Logan), 
Mircea Gheorghe (Pascal Bruckner şi conştiinţa vinovată a 
Europei), Nicolae Sirius (Amintirile unui însingurat), alături 
de Victor Neumann (Timişoara interbelică: între „etnicităţile 
fictive”şi societatea deschisă), Petronela Nica (Îndărătnicia 
mitului / Naşterea unui mit), Andreea Grinea Mironescu 
(Paul Zarifopol şi „afacerea clasicilor”), Mihaela Morariu 
(Textul şi tehnicile de interpretare – partea a doua) şi, de loc în 
ultimul rînd, poemele oferite de Paul Gorban, Maria 
Jastrzebska (în traducerea Laurei Vătafu) dimpreună cu 
Emil Brumaru: „Dragostea mea, dragostea mea, / S-a ales 
praful de ea, / Pulberea, zgura, noroiul şi mlaştina. / Mi-
am uitat mama şi baştina. / Tatăl mi-apare în vis, zîmbitor, 
/ Dar eu ştiu că e mort şi-o să mor / Mai bînd doar o gură 
de apă din cana / Care-şi desface pe masă, blînd, rana. / 
Am pierdut, şi găsit, iar pierdut / Calea locului sfînt, / Ce 
se-ntine de-aici, de pe pămînt, / Spre-un rai cîndva 
cunoscut...”

Editorialul lui Nicolae Prelipceanu (Trandafirul de 
Ierihon) din Viaţa Românească, nr. 9-10/2012 ne 
consolează: „Nu trebuie să deplîngem dispariţia cărţii. Ea 
nu dispare, se retrage, aşa cum a mai făcut-o, în Evul 
Mediu, cînd era ascunsă prin mînăstiri şi alte locuri 
asemănătoare, Cartea e, poate, asemenea acelei ferigi umile, 
pe care cunoscătorii o numesc Roza de Ierihon, o plantă a 
pustiului, care se prezintă ca un ghemotoc uscat, de culoare 
cafenie. [...] Acest ghemotoc este fugărit de vînturi prin 
pustiurile biblice şi rămîne aşa cum vi l-am descris ani în 
şir, pînă cînd prinde o picătură de rouă sau vreo ploaie 
rătăcită pe-acolo şi atunci se deschide, capătă o culoare 

verzuie şi, de fapt, învie. I se mai spune şi Trandafirul 
Maicii Domnului. [...] Comparaţia cu Roza de Ierihon a 
Maicii Domnului, cea mai înduioşătoare plantă pe care am 
văzut-o vreodată, poate părea abuzivă, pentru că, totuşi, 
cartea beneficiază azi de tehnici înalte, arată mult mai bine 
decît acum o sută de ani, cînd era citită. Acum a devenit, 
pentru unii, din ce în ce mai puţini, obiect de colecţie, obiect 
de artă. [...] Se vede treaba că ea, cartea, este fără seamăn, 
chiar dacă suportă, şi ea, toată prostia omenească, toată 
mizeria, pe o latură a ei, cea comercială, dar dincolo, în 
zona profundă, de învăţătură şi de reflecţie, cartea rămîne 
un obiect de neînlocuit cu toate interneturile şi celelalte 
prostii electronice din lume.” În acelaşi număr am mai citit, 
cu încîntare, grupajul dedicat Centenarului Steinhardt 
(interviul realizat de Marian Drăghici cu George Ardeleanu 
–  „Jurnalul fericirii resemnifică întreaga operă a lui Steinhardt, 
o luminează altfel”, Ioan Pintea – N. Steinhardt, Marcel Proust 
şi alţi cîţiva, Florin Catargiu – În căutarea sacrului ascuns), 
dimpreună cu cel dedicat Anului Caragiale (Dan Gulea – 
Imagini utopice ale capitalei Daco-României, Emil Ionescu – 
Inspecţiune: Despre incomunicabilitate, Traian D. Lazăr – Paul 
Gusty despre Caragiale. Pagini consistente ne propun şi 
Florin Manolescu (N. I. Herescu – Un „paysan du Danube”), 
Nicolae Coande (I. D. Sîrbu şi teroarea istoriei. Un Robinson pe 
insula umbrelor), Ioan Buduca (Temeiul ultim), Ion Bogdan 
Lefter (Dimov şi „Dialectica vîrstelor”), alături de regretatul 
G. Pienescu (Corvoada gingaşă – partea a şaptea), Paul 
Aretzu (Antim – imnograf), Liviu Franga (O lume în 
caleidoscop, cu melos de basm – partea a doua), Rodica 
Grigore (Artă şi „ţărînă îndrăgostită”. Poezia lui Michelangelo 
Buonarroti ), Mircea Valeriu Deaca (Andrei Gorzo şi realismul 
după 2000). Încă un număr excelent, condimentat cu poezie 
(Mircea Petean, Daniel D. Marin, Ioan F. Pop, Eliza 
Macadan), proză (Corneliu Barborică, Ioana Şerban, 
Daniela Raţiu) şi cronici literare (Gheorghe Grigurcu, 
Graţiela Benga, Simona Vasilache, Viorica Răduţă, Radu 
Voinescu, Nicoleta Dabija) toate construite cu atenţie şi har. 

Din Convorbiri Literare, nr. 9(201), am reţinut textele 
asumate de Cassian Maria Spiridon (Ion Barbu – poezie şi 
geometrie), Elvira Sorohan (Muntele, un sadovenian „locus 
amoenus”), Basarab Nicolescu (Thierry Magnin şi radioasa 
experienţă a incompletitudinii), Adrian Dinu Rachieru (Dorin 
Popa sau gîlceava sinelui), Antonio Patraş (Din istoria unui 
concept deschis: parodia), Adrian G. Romila (Eminescu, din 
nou), Adrian Tudurachi (Despre nebunia literaturii, azi), 
alături de poezia (Spiridon Popescu, Daniel D. Marin, 
Leonard Ciureanu), proza (Ioan Ţicalo) şi paginile inedite 
din Pan. M. Vizirescu şi Virgil Carianopol. Convorbirile au 
organizat împreună cu primăria Tîrgu Frumos prima ediţie 
a Colocviului „Garabet Ibrăileanu” din care sunt prezentate 
intervenţiile lui Antonio Patraş (Ibrăileanu, cititorul), Lucian 
Vasiliu (G. Ibrăileanu şi Şcoala Bîrlădeană), Adrian Tudurachi 
(G. Ibrăileanu şi literatura numerelor mari), Roxana Patraş (G. 
Ibrăileanu. În căutarea formei perfecte) şi Ligia Tudurachi 
(Adela. Urmele corpului feminin).

Baaadul literar, nr. 3-4(22-23), august-noiembrie 2012, 
ne oferă pagini interesante şi instructive din care am reţinut 
cele asumate de Viorel Dinescu (Genii literare în actualitate: 
M. Eminescu şi I. Barbu), Adrian Voica (Animăluţe de 
companie), Elisabeta Isanos (Émile Faguet şi „Discussion 
politiques”), Valeriu Stancu (Mirajul visului nevisat…), 
Alexandru Zub (Dumitru Ivănescu – documentarism şi efort 
integrator), Rodica Grigore (Păcală şi ai săi – un spectacol 
perpetuu), Sergiu Brandea (Scriitorul Virgil Duda, „obsedat de 
clarificări”), dimpreună cu poezia Mariei Mănucă şi 
ineditele lui Viorel Dinescu: „Cunoaşteţi oare ţara în care se 
nasc stelele?... / Înr-acolo vom pleca împreună / pe poteca 
de rouă a Marei Spirale / Spre centrul în care ziua şi 
noaptea se însumă”. 

Din Dacia Literară, nr. 9-10(108-109), am citit cu 
încîntare textele propuse de Ioan Holban (Istoria omului fără 
aripi), Nicolae Mareş (Un studiu drept de istorie), Grigore 
Ilisei (Pîinea vieţii), Ştefan Ion Ghilimescu (Vasile Florescu şi 
conceptul de literatură veche), alături de poeziile sensibile 
oferite de Paul Aretzu, Bucur Demetrian, Ioana Dinulescu, 
Dionisie Duma, Cătălin Mihai Ştefan, Lucian Adulmeanu 
Izarda şi Filele de jurnal ale lui Ostin C. Mungiu. 
Consistente, vii şi dense sunt interviurile lui Călin Ciobotari 
cu Stelian Dumistrăcel, Camelia Gavrilă şi regretatul Florin 
Mircea. Cronici de carte şi comentarii critice de mare 
rafinament semnează Vladimir Radu, Ion Beldeanu, Oltiţa 
Cîntec, Florin Faifer şi Bogdan Ulmu.

„Măscăricii de cuvinte care juraseră strîmb, cu ochii 
plini de noroi, / priveau mulţumiţi la groapa generoasă din 
noi. / Şopteau încet, din ureche în ureche, / cuvinte moi, 
vorbe dulci şi schelete ” scrie Traian T. Coşovei 
(Predestinarea ploii) în Bucovina Literară, nr. 9-10(259-260), 
acolo unde am mai citit cu interes multe pagini frumoase şi 
interesante propuse, între alţii, de Matei Vişniec („Cabaretul 
cuvintelor”- cuvintele dacă mi-ar fi povestite), Ioan Holban 
(Taurul venit de la Nord şi minotaurul din Sud), Adrian Dinu 
Rachieru (Provincia cărturarului), Alexandru Ovidiu Vintilă 
(Adrian Voica. Evocări în pagini critice), Gheoghe Grigurcu 
(„Faţa burgheză a adevărurilor”), Ioan Ţicalo (Băiatul 
drumului), Theodor Codreanu (Europenitatea lui Bacovia), 
Gabriela Adameşteanu (Unde este dans în seara asta?), Al. 
Cistelecan (Melancolia reflexivă), Irina Ciubotaru (N. 
Steinhardt. Condiţia paradoxală a destinului ca dat şi misiune), 
Isabel Vintilă (Suprarealism: artă şi viaţă. In memoriam Gellu 
Naum), alături de Ilie Luceac (Bicentenar Eudoxiu 
Hurmuzaki), Leo Butnaru (Deţinătorul) şi Ion Roşioru (Un 
poet al stepei dobrogene). Excelent grupajul poetic propus de 
Paul Vinicius, ca şi interviul realizat de Alexandru-Ovidiu 

Vintilă cu Lucian Vasilescu: „În mod normal, poezia ar 
trebui să fie un simptom al sănătăţii unui popor, al limbii şi 
al valorilor sale. Acum şi aici, din păcate, nu e cazul.”  

Din Ateneu, nr. 10(518), am reţinut cele oferite de 
Adrian Jicu (Resurecţia poveştii: Matei Bunul), Nataşa Maxim 
(O dezamăgire: pseudojurnalul Reginei Maria), Silvia 
Munteanu (Nostalgiile lui Mircea Cărtărescu), Ştefan 
Munteanu (C. Dobrogeanu-Gherea despre pesimismul 
eminescian), C. D. Zeletin (Gînduri despre onoare – partea a 
doua), Mircea Dinutz (De ce plîng sirenele…), alături de 
Gheorghe Iorga (Metafizică şi poezie – partea a patra), 
Constantin Călin (Iarăşi Bacovia!...) şi Marius Manta (Alături 
de Ilie Boca). Proza lui Constantin Arcu (Zborul de noapte) 
dimpreună cu poemele oferite de Radu Ianovi şi Tincuţa 
Horonceanu Bernevic rotunjesc un număr care se citeşte cu 
plăcere.

Din Nord Literar, nr. 10(113), am reţinut paginile 
semnate de Gheorghe Glodeanu (Jurnalul unui ţăran de la 
Dunăre – partea a doua), Ştefan Marinca (Remus Foltoş sau la 
commedia del verbo), Săluc Horvat (Un roman „fără final”), 
Daniela Sitar-Tăut (O lume de mucava), Nicolae Felecan 
(Gînduri despre profesorul Gheorghe Pop), alături de Marian 
Ilea (Flaşnetarul din Medio Monte), Delia Pop (Cărăuşii de 
neant) şi Giovanni Verga: Tematica social-realistă în 
prezentarea şi traducerea Liviei Mărcan. Un frumos 
interviu cu poetul Echim Vancea ne propune Augustin 
Cozmuţa, dimpreună cu un grupaj de versuri din care vă 
propun poezia Apele stau: „malul rîului pe care stau / 
înzăpezit e de gîndul omului din nord / înotînd în timpul 
ramificat al unui nor / adăpostind slava echivocă a unei 
ape zălăzite / frunzele ocupă oraşul de la poalele dealului / 
şi trupuri firave se înghesuie înspre / jurămintele pierdute 
ale unei ploi / ce refuză împerechierea cu timpul.” 

Spiritul Critic, revista păşcăneană „cu volum şi 
periodicitate variabile”, (în care semnează, printre alţii, Iosif 
Babilonţu, Grigore Faustocea şi Abel Zadoina!), ne propune 
în numărul 4(41), octombrie 2012, cîteva texte interesante 
semnate de Leonard Gavriliu (Mihail Sadoveanu în Delta 
Dunării), Magda Ursache (Limba română cu cercel), Ciprian 
Liteanu (Filosofia lui Caragiale „developată” de Marta Petreu), 
Caius Panduru (Poezie second hand) şi Simona Edu (Mircea 
Cărtărescu judecat de Virgil Diaconu). 

Din Însemnări ieşene, nr. 10, apărut ca de fiecare dată 
în excelente condiţii grafice (număr ilustrat cu reproduceri 
după desenele şi tablourile pictorului Vlaicu Ionescu), am 
reţinut textele semnate de Doina Uricariu (Cine mai ştie în 
România despre români?), Codrin Liviu Cuţitaru (Despre 
generaţia pierdută), Anton Adămuţ (Socrate – ironistul 
ironizat), Ştefan Afloroaei (Dorinţa de a exprima absurdul ca 
atare), Adrian Dinu Rachieru (O istorie politică a literaturii 
române postbelice: Eugen Barbu: aventura limbii), alături de 
Simona Modreanu (Limbă majoră, destin minor? Spaţiul 
libertăţii francofone), Mircea Tomuş (Proza lui Caragiale sau 
aventura limbajului – partea a patra), Grete Tartler (O 
partitură a sincronismelor şi sinesteziilor – partea a doua), 
Constantin Romanescu (O fiinţă duplicitară), şi Alexandru 
Zub (Secvenţe de cultură şi civilizaţie montană). De loc în 
ultimul rînd, semnalez proza de calitate propusă de Ion 
Fercu (Audienţa) şi Dumitru Radu Popa (Mărturisirea). 

Revista craioveană Mozaicul, nr. 10(168) ne propune în 
secţiunea Mişcarea ideilor, dezbaterea unei teme incitante: 
Condiţia intelectualului / scriitorului disident în România 
comunistă: participă cu poziţii interesante şi nuanţate Ana-
Maria Jugănaru (Anamneza în scrierile lui Paul Goma), Adrian 
Dinu Rachieru (Ion D. Sîrbu – studiu de caz) şi Toma Grigorie 
(Perfida libertate a „exilatului intern”). Am mai reţinut şi 
paginile propuse de Nicolae Marinescu (România bîntuită), 
Ion Buzera (Adrian Marino, călineşteanul), Cătălin Ghiţă 
(Şcoala cu adevărat altfel), Gabriel Nedelea (Pregătirea 
sfîrşitului), Cosmin Dragoste (Despre zile grele ca ţărîna, goale 
precum apa), alături de Petrişor Militaru (Avangarda rusă: 
abordări ale genului dramatic), Adrian Michiduţă (Filosofia 
românească sub comunişti) şi Roxana Ghiţă (Thomas Brussig, 
sau portretul unui scriitor de succes din germania unificată). 
Remarc şi grupajele de poezie din secţiunea Universalia, din 
Jürgen Egyptien (în prezentarea şi traducerea Roxanei Ilie) 
şi Herta Müller (din volumul Vater telefoniert mit den Fliegen, 
München, 2012, în traducerea lui Cosmin Dragoste): „Cînd 
m-am întors de la interogatoriu / nu mai eram copilul 
nimănui / şi nu mă mai înrudeam cu mine / la marginea 
străzii fugeau mobilele / copacilor numai acolo de unde / 
venea vîntul.”

„Esteban fiul / mă alintă «Efendi din Efes», / după ce a 
aflat despre participarea mea / la Turnirul Poeţilor pe cale 
de dispariţie” scrie Lucian Vasiliu (Efendi din Efes) în Caiete 
Silvane, nr. 11(94), noiembrie 2012. Am mai reţinut cele 
asumate de Viorel Mureşan (O rugăciune care să ne umple 
golul lăuntric), Ioana Revnic (Lumea romanului românesc. 
1965-1989), Ioan F. Pop (Peripatetisme), Imelda Chinţa 
(Cartea – o făgăduială, o bucurie a spiritului), alături de 
Carmen Ardelean (Un ignorat bestiar românesc marca 
Hortensia Papadat-Bengescu) şi Viorel Tăutan (Lecturi 
amînate). Remarcabilă şi ancheta numărului, dezvoltată de 
Viorel Mureşan, la care răspund consistent Ioan F. Pop, 
Traian Ştef, Imelda Chinţa, Nicolae Băciuţ şi Olimpiu 
Nuşfelean. 

Crăciun fericit şi un Nou An mai bun! La mulţi ani!
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Unul din cei mai cunoscuţi şi apreciaţi istorici şi 
antropologi ai religiei contemporani, Julien Ries, este 
cunoscut cititorilor „Cronicii” printr-un interviu 
publicat acum aproape două decenii, cît şi prin  
numeroasele comentarii la cărţile sale, multe din ele în 
cadrul acestei rubrici. Dintre cărţile sale recente, 
amintim: L'Homme et le Sacré; L'«Homo religiosus»  et 
son expérience du Sacré; Symbole, mythe et rite: constantes 
du Sacré, apărute în anii 2009 şi 2012, toate la editura 
Cerf. La aceeaşi editură pariziană a apărut de curînd o 
nouă carte a teologului şi cardinalului Julien Ries: Les 
Origines des religions, 240 p. Cercetările în domeniu 
pun în lumină necesitatea de a vorbi despre istoria 
religiilor şi antropologia sacrului, şi aceasta după ce 
Mircea Eliade a arătat care sînt cele trei căi ale 
istoricului religiilor: istoria în sens strict, 
fenomenologia şi antropologia religioasă; cele trei căi 
sau demersuri sînt în măsură să descifreze raporturile 
pe care omul le întreţine cu o realitate misterioasă şi 
care îl depăşeşte. Sacrul este fundamentul oricărei 
experienţe religioase şi elementul central al istoriei 
religiilor, sacrul fiind legat de hierofanie: „o realitate 
invizibilă, misterioasă, divină; un obiect sau o fiinţă 
care funcţionează ca mediator; o dimensiune sacrală 
produsă prin manifestarea transcendenţei. Homo 
religiosus este omul care se declară martor al 
hierofaniilor şi care trăieşte experienţa sacrului”, 
afirmă Julien Ries. Semnul şi simbolul sînt elemente 
ale imaginarului omului, remarcabil puse în evidenţă 
de Gilbert Durand, limbajul simbolic fiind pregnant în 
toate tradiţiile religioase, pentru că universul simbolic 
este „domeniul privilegiat şi exclusiv al omului”. 
Despre miturile umanităţii se scrie de la Homer şi 
Hesiod pînă în zilele noastre; Gian Battista Vico a 
încercat să găsească în mituri o cheie care să îi permită 
să înţeleagă culturile, civilizaţiile şi religiile vechi. Mai 
aproape de noi, Eliade, Dumezil, Ricoeur, Levi-
Strauss au arătat că prin mit, omul se situează în 
cosmos, mitul fiind pentru el un model care îi 
fundamentează comportamentul: „Mitul este o 
expresie simbolică prin care omul interpretează 
relaţiile între epoca actuală şi începuturi. Prin 
povestirea mitică, omul percepe timpul primordial ca 
vîrsta de aur în cursul căreia haosul a devenit 
cosmos”, scrie Julien Ries. Termenul rit este unul din 
cuvintele arhaice, prin ritualuri omul trăind o 
experienţă sacră legată de divin; prin gesturi, şi 
cuvinte, consacratorul stabileşte o relaţie între om, 

societate şi lumea divină, ritul fiind astfel mediatorul 
hierofaniei. După această privire teoretică, specifică 
istoricului şi antropologului religios, în cea de a doua 
parte a cărţii sale, profesorul Julien Ries urmăreşte 
constituirea cultelor religioase din preistorie pînă la 
marile religii. Pentru începuturi singurele practici 
erau cele funerare, specialiştii susţinînd că sînt 
suficiente dovezi în acest sens, cu precădere în 
paleoliticul mijlociu şi superior; prin aceste practici 
funerare, omul din paleolitic arătă că era deja homo 
religiosus preocupat de viaţa de dincolo. Tot din 
preistorie datează şi primele manifestări de artă, 
evident sub forma picturilor rupestre, celebre în acest 
sens fiind picturile din grotele de la Lascaux sau 
Altamira, specialiştii în civilizaţii preistorice 
străduindu-se să perceapă misterul sanctuarelor şi 
bogăţia lor iconografică. Odată cu sedentarizarea apar 
şi primele forme ale culturii, mai mult sub aspect 
tehnic, cum ar fi polizarea pietrei şi a ceramicii, şi ale 
religiozităţii, figurile umane din epocă dovedind că 
oamenii de atunci încercau să-şi contureze cîteva 
gînduri despre sacru. Din paleoliticul superior s-au 

păstrat statuete stilizate cu caractere feminine, 
considerate ca simboluri ale fecundităţii; în acelaşi 
timp, de acum şapte milenii datează inscripţii 
rupestre în care antropologii disting profunde mutaţii 
artistice şi ideologice, apar semne ale cultului solar 
care va da impulsul unei  vaste mişcări culturale şi 
religioase. În urmă cu cinci milenii, sumerienii 
inventau scrierea cuneiformă, o invenţie care a fost la 
originea unei adevărate explozii culturale şi 
religioase; „scrierea cuneiformă reprezintă un progres 
extraordinar al spiritului şi ne permitem să 
pătrundem în interiorul gîndirii lui homo religiosus 
mesopotamian”; credinţa mesopotamienilor era 
marcată de bolta cerească, de strălucirea aştrilor, era 
sensibilă la sacru, a fost prima reflecţie aprofundată 
asupra divinului, asupra naşterii zeilor, asupra 
condiţiei umane. Julien Ries afirmă că religia a fost 
sursa ansamblului dezvoltării civilizaţiei Egiptului: 
artă, literatură, ştiinţă, medicină, arhitectură, 
astronomie, geografie, drept; „religia egipteană, 
susţine Julien Ries, nu este o religie revelată, ea nu 
este o religie a Cărţii, ci ea este sacrul, o experienţă 
trăită de omul care se minunează în faţa creaţiei şi în 
faţa splendorii cerului, marcat de sensul divin şi de 
iubirea de viaţă. Mesajul său a lăsat o profundă 
amprentă în gîndirea popoarelor mediteraneene”. O 
civilizaţie străveche este şi cea chineză, autorul 
oferind în sinteză cîteva elemente definitorii, insistînd 
pe concepţia originală a sacrului bazată pe alternanţa 
şi complementaritatea lui yin şi yang, pe căutarea lui 
Tao „cale, artă de a pune în comuniune cerul şi 
pămîntul. El este un principiu imanent al ordinii 
universale”. Cu un panteon impresionant, cu o 
literatură bogată ( suficient să amintim Upanishadele 
sau Bhagavad-Gîta), cu şcoli care apoi şi-au răspîndit 
învăţătura în lume, cu mari înţelepţi precum Budhha, 
putem contura orizontul lui homo religiosus al Indiei 
antice. În vechiul Iran, Zarathustra a găsit noţiunea de 
zeu personal, o fiinţă de lumină, anunţînd 
transformarea condiţiei umane ca şi o transformare a 
lumii. Ultimele pagini sînt despre revelaţia lui 
Dumnezeu şi religiile monoteiste, mult mai 
cunoscute, aşa încît autorul nu insită, surprinzînd 
doar ceea ce le diferenţiază. De la paleolitic la marile 
religii monoteiste, Julien Ries surprinde ceea ce-l 
defineşte pe homo religiosus de-a lungul timpului, de la 
hierofanii la teofanii. O menţiune pentru ţinuta 
grafică a cărţii care poate fi considerată şi un album 
de artă. 

literatura universală

Bogdan Mihai MANDACHE    
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Originile religiei
breviar filosofic francez

Terenul casei Cidului în Burgos
Datorită exagerării pe care o aduc cu sine toate reacţiile 

atunci când se abandonează calea tradiţiei şi autorităţii pentru a 
aplica un criteriu raţional şi filozofic la studiul Istoriei, unii au 
dus spiritul de îndoială până la extrema de a combate drept 
apocrif orice nu se sprijină pe documente de încredere sau nu se 
poate dovedi într-un mod autentic.

Este adevărat că cercetările istorice ale celor ce urmează 
principiile riguroase ale acestei ştiinţe au dat şi dau rezultate 
pozitive şi satisfăcătoare atunci când este vorba de epoci destul 
de apropiate şi despre care există atâtea bogate comori de 
informaţii şi documente în arhivele noastre; dar, în schimb, ce 
deziluzii nu produc, câte descurajări nu creează în cel care, pe 
măsură ce ridică, simte tot mai nesigur fundamentul pe care se 
sprijină raţionamentele lui, descoperind, într-un final, cum ceea 
ce în secole îndepărtate a fost opinia unui cronicar credul, ajunge, 
repetat din autor în autor, la rangul de autoritate, şi sfârşeşte în a 
se transforma într-o dogmă în opera istoricului celui mai 
inteligent?

Prin urmare, nu este ciudat că cei care se ghidează după 
acest criteriu pun totul la îndoială, iar pentru ei Istoria se termină 
acolo unde se pierde semnul ultimului pergament care o 
confirmă.

Obişnuiţi să gândească în izolarea biroului cu răceala şi 
calmul criticului, tradiţia le vorbeşte cu un limbaj absurd, căruia 
îi acordă foarte puţină încredere. Fără îndoială, tradiţia este un 
element deosebit de important, la care nu se poate renunţa 
complet, decât cu riscul de a cădea într-un scepticism poate mai 
periculos ca însăşi credulitatea. Ceea ce se impune este să ştie să 
elibereze tradiţia de prisosul de exagerări care o înzorzonează şi 
o orbesc; ceea ce lipseşte este să meargă să-i respire ambianţa în 
locurile unde s-a născut şi trăieşte încă în imaginaţia poporului, 
şi astfel să poată aprecia boabele de adevăr pe care le cuprinde, 
dobândind convingerea intuiţiei care se simte, deşi nu se 
justifică, şi are tot atâta greutate în suflet ca cea mai autentică 
dintre dovezi.

Poate pentru că nu i s-a acordat importanţa cuvenită acestui 
element al Istoriei, poate dintr-un spirit exagerat de îndoială, sau 
doar ca să fie împotriva opiniei comune, arătându-se originali şi 
îndrăzneţi, nu au lipsit, atât în ţara noastră cât şi în afara ei, 
scriitori care, după ce au anulat faptele cele mai caracteristice ale 
Istoriei, au sfârşit prin a-i nega eroii cei mai glorioşi.

Pelayo şi Covadonga sunt pentru ei ceva mai puţin decât 
născocirile unei poveşti; Bernardo şi Roncesvalles, subiectul 
cântecului unui trubadur; Cidul Campeador, un personaj creat 

de poemele eroice.
Cei care susţin aceste opinii cu siguranţă că nu au contemplat 

piatra necizelată care străjuieşte rămăşiţele restauratorului 
Spaniei în muntele stâncos şi concav, gloria Asturiei; nu au auzit 
tradiţia înfrângerii francezilor din gura ghidului pe când treceau 
Pirineii prin pasul lui Roldán, nici nu au văzut măcar străzile din 
Burgos; altfel, scepticismul lor erudit ar fi şovăit măcar în faţa 
credinţei nezdruncinate a tradiţiei populare.

Existenţa Cidului, cea mai desăvârşită şi perfectă 
personalitate între diversele cărora Istoria le-a consemnat 
numele, iar poporul a avut grijă apoi s-o completeze cu toate 
detaliile, nu mai este un subiect controversat, şi de fapt nu a 
putut fi cu adevărat niciodată; dar chiar dacă ar fi încă şi mai 
dificil de demonstrat autenticitatea faptelor sale, ar fi de ajuns să 
parcurgem locurile pe care tradiţia le semnalează ca scenă a vieţii 
lui pentru a o intui şi simţi.

Când ni-l zugrăvesc pe erou cu asemenea reliefare şi colorit 
încât par să-l fi văzut cu proprii ochi, când, urmărindu-l pas cu 
pas de la leagăn la mormânt, ne relatează până şi cele mai mici 
detalii ale vieţii sale, şi ne spun aici s-a născut, aici a trăit Jimena, 
acesta este cufărul care i-a păzit cuvântul, care valora cât o 
comoară; acelea sunt steagurile şi trofeele pe care le-a capturat de 
la arabii învinşi, aceea de acolo este spada lui; în sfârşit, acestea 
sunt rămăşiţele lui trupeşti, în mod involuntar se iveşte un 
zâmbet neclar de neîncredere pe buze, şi se ridică întrebarea prin 
care se cere dovada pe care se bazează acele credinţe; dar după 
puţină reflecţie, această credinţă oarbă, chiar acest lux de 
amănunte, izvodiri ale imaginaţiei poporului, revelează cu 
putere vitalitatea personajului care palpitează prin creaţiile sale, 
care sunt ca un veşmânt somptuos ţesut cu dibăcie de poemele 
eroice, pe sub care se vădesc formele şi se simte că există o 
personalitate reală şi pozitivă.

Este aproape sigur că, dacă am încerca să investigăm cu 
seriozitate dacă locuinţa Cidului era sau nu în locul în care 
locuitorii din Burgos l-au însemnat cu un momunent simplu pe 
care azi îl reproducem în paginile din La Ilustración, ar fi un lucru 
greu de dovedit. Dar cel care îşi aminteşte de minunatul poem

În Burgos s-a născut curajul...
şi găseşte într-una din plimbările lui solitare acele pietre care-

i vorbesc de Istorie, care sunt un tribut de admiraţie faţă de cel 
mai cavaleresc dintre eroii noştri, care conferă poezie şi interes 
acelui câmp sobru şi mut, ce nevoie mai are să întrebe arhivele 
prăfuite dacă păstrează vreo mărturie autentică a veridicităţii 
faptului, pentru a simţi şi gândi, înălţând mintea la contemplarea 
acelor secole de curaj necizelat, credinţe oarbe şi credincioşie de 
nezdruncinat?

Dacă mormântul, terenul casei sau locul unde au murit unii 
din marii noştri oameni s-ar mai putea încă inventa, noi am 
lăuda pe cei care le-ar inventa; de ce am contribui la discreditarea 
celor care sunt deja inventate?

Fântâna pe care cititorii o pot vedea desenată în paginile din 
La Ilustración este un exemplar spendid al produselor de olărie al 
arabilor din Toledo.

Pe strada San Ildefonso, şi în apropierea capelei ridicată chiar 
pe locul unde spune tradiţia că a venit pe lume celebrul 
arhiepiscop de Toledo, există o mică grădină ce se află pe terenul 
unei vechi case.

Într-un colţ al acestei grădini exista de mult timp o fântână al 
cărei ghizd grosolan avea aspectul unui cerc de căzămizi prost 
desenat, acoperit cu mortar închis la culoare. Când acesta a fost 
distrus, de sub învelişul rudimentar care-l acoperea a apărut ceea 
ce este obiectul ilustraţiei noastre, care prin simplitata şi eleganţa 
sa constituie un exemplar demn de studiul artei arabe spaniole.

Acest ghizd frumos este făcut din pământ roşcat, ars şi 
spălat, şi este împodobit cu două motive ornamentale greceşti, 
printre care se întinde, încercuindu-l, o inscripţie superbă cu 
litere cufice ornamentale. Inscripţia şi motivul ornamental 
grecesc sunt verzi şi ies în evidenţă prin culoare şi altorelief pe 
fundalul alb, mat al ghizdului.

Copiată cu multă migală, dăm separat inscripţia cu un scop 
dublu: ca orientaliştii s-o studieze şi s-o traducă, dacă este 
posibil, căci unii din cei care sunt cu adevărat demni de acest 
nume, la care am apelat, au considerat-o o îndeletnicire destul de 
dificilă, şi să reproducă un model frumos al caracterelor cufice 
utilizate în epocă, pe care am putea-o numi clasică, a arhitecturii 
arabe spaniole, din care există puţine inscripţii, dintre care nu ne 
putem aminti nici una în care doar literele, fără a se îmbina cu 
alte elemente străine configuraţiei lor, să formeze o podoabă atât 
de bogată, elegantă şi completă.

Don Francisco Hernández, locuitor şi proprietar în Toledo, şi 
stăpânul grădinii în care până acum a existat această fântână pe 
care noi am avut posibilitatea de a o copia chiar în locul unde a 
fost descoperită, a dăruit-o în ultimul timp Muzeului acelui oraş, 
dând astfel dovada de o largheţe generoasă şi dragoste de artă.

traducere de Ligia BRĂDEANU

Solar de la casa del Cid en Burgos, din Gustavo Adolfo Bécquer, 
Rimas. Cartas literarias a una mujer. Descripciones, Ediciones Alce, 
Colombia 61, Madrid, 1978.



reprezentantul duşmanului imperialist. În această 
privinţă, regimul lui Castro nu a împins absurdul atît de 
departe : fideliştii au voie să se întîlnească în locuri 
publice cu străini, probabil datorită faptului că-şi obţin 
cea mai mare parte a venitului din turism. Nu am reuşit 
să aflu dacă, după ce se văd cu străini, cubanezii dau şi 
ei cu „subsemnatul” în birourile organelor abilitate. 
Oricum, băştinaşii trăiesc un fel de duplicitate în această 
privinţă : pe de o parte au nevoie de străini şi 
încurajează chiar şi relaţiile mai fierbinţi cu aceştia, iar, 
pe de altă parte, au expresii peiorative foarte sugestive 
mai ales la adresa fetelor care „umblă cu los 
extranjeros” şi pe care mucaliţii le-au botezat 
„jineteras”. O scurtă  paranteză referitoare la străini : 
printre măsurile luate de Fidel Castro în scopul de a mai 
relaxa (măcar de ochii lumii) viaţa sclavilor 
socialismului, figurează şi cea prin care, în 1997, le-a 
permis particularilor să primească turişti în casele lor. 
Evident, totul e atît de supravegheat de poliţia politică 
şi de comitetele de apărare a revoluţiei, iar din punct de 
vedere financiar atît de puţin rentabil, încît aproape 
nimeni nu se încumetă să plece la drum cu o astfel de 
afacere. Cel care profită cu adevărat de acest sistem este 
în primul rînd guvernul castrist. Proprietarii de „casas 
particulares” trebuie să plătească taxe înrobitoare, ce 
variază între 100 şi 200 de pesos convertibili, pe lună şi 
pe cameră (un fapt interesant şi absurd, dar ce nu e 
absurd în dictaturile marxiste? : pentru cameră, 
proprietarul plăteşte, chiar dacă nu a reuşit să o 
închirieze niciodată!), la care se adaugă, în mod 
obligatoriu „şperţul” cu care trebuie, vorba francezului, 
„graisser la patte des toutes les grosses légumes du 
régime”. Altfel, ca şi la noi, eşti obligat să te laşi 
păgubaş de „afacere”. După perioada de aparentă 
normalizare, castrismul şi-a dat din nou arama pe faţă 
şi, începînd cu 2004, a impus noi restricţii. Între ele : 
adăugarea de noi taxe (înrobitoare şi acestea) pentru 
„serviciul gastronomic” (n-am înţeles ce reprezintă acest 
„serviciu”!) şi faptul că în restaurantele particulare nu 
au voie să mănînce mai mult de 12 oameni pe zi; în 
plus, nici o casă particulară nu are voie să închirieze mai 
mult de două camere, iar într-o cameră nu au voie să fie 
mai mult de doi străini (plus un copil); găzduirea de 
cupluri străine (sau chiar cubaneze) necăsătorite cu 
forme legale e strict interzisă. Cum interzisă este 
existenţa „caselor particulare” în staţiunile balneare, 
ceea ce mie mi se pare un fapt nu lipsit de însemnătate, 
din cauza căruia nu am întîlnit (la Varadero, de 
exemplu!) această interesantă posibilitate de a intra în 
contact direct cu băştinaşii. Evident, cei ce se cazează la 
particulari, dar şi cei din hoteluri se confruntă cu 
neajunsurile de care cubanezii au parte zilnic : lipsa 
apei, uşi care nu există sau care nu se închid, hîrtie 
igienică „fabricată” din ziare, instalaţii de aer 
condiţionat cu lungi decenii de funcţionare, ce mai mult 
hîrîie şi gem decît oferă răcoarea atît de mult dorită, 
instalaţii sanitare înfundate sau care-şi leapădă lichidele 
şi duhorile. E adevărat însă că preţurile la particulari 
sunt de trei ori mai mici decît la hotelurile „de stat”. 
Închid paranteza.

*
 Îmi iau rămas-bun de la Cuba. Cu regret, aşa cum te 

desparţi de o fiinţă iubită. Îmi iau rămas-bun, deoarece 
am constatat încă o dată, aşa cum au făcut-o şi alţii 
înaintea mea, că, de cele mai multe ori, nu autorul îşi 
stăpîneşte opera, ci ea este cea care-i trasează drumul de 
urmat. Or, eu pornisem pe drumul unor relatări despre 
un fenomen, despre un eveniment cultural desfăşurat în 
insulă şi am ajuns să rătăcesc pe potecile periculoase, 
înşelătoare şi înmlăştinate ale comentariului politic. 
Ceea ce eu voisem iniţial să fie relatarea participării a 
trei poeţi români la Festivalul Internaţional de Poezie de 
la Havana s-a transformat de mult într-un rechizitoriu 
la adresa regimului dictatorial al clanului Castro. 
Numai că, de dictatură, românii sunt sătui pînă-n gît, 
deoarece nu au scăpat nici pînă azi de reprezentanţii ei!

Îmi iau rămas-bun de la Cuba. De la Cuba aceea pe 
care au robit-o Fidel, Raul şi cei apropiaţi lor, de la Cuba 
aceea izolată de lume, pedepsită de Dumnezeu (după ce 
o răsfăţase cu prea mare mila sa), de la Cuba aceea 
distrusă de sărăcie, de la Cuba aceea căreia propriile 
bogăţii i-au devenit duşmani (Doamne, cîtă asemănare 
cu situaţia din eterna şi fascinanta Românie!), de la 
Cuba aceea, vorba lui Alexandru Macedonski „Cu 
oameni proşti, dar cumsecade / Ce nici nu ştiu că sunt 
poet.”

Îmi iau rămas bun de la o ţară frumoasă, dar 
nefericită; sclipitoare, dar tristă; bogată, dar cu un popor 
sărac şi nu pot să nu gîndesc că ţara mea, poporul din 
care mă trag şi din care fac parte se află în aceeaşi 
situaţie. Acum, după ce atîtea episoade m-am ocupat de 
aspecte care nu au nici în clin nici în mînecă cu 
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Cuba nu e patria mea, oricît de mult aş iubi-o. Şi o 
iubesc, în ciuda faptului că în adîncul sufletului o şi 
compătimesc pentru toate nenorocirile, suferinţele şi 
umilinţele pe care le îndură. Nici ea nu mă consideră 
fiul ei, chiar dacă mai bine de patru ani am tot scris 
despre toate cîte le trăieşte. Numai pe argentinianul Che 
Guevara l-a declarat în mod revoltător (şi mincinos) 
„cetăţean cubanez din naştere”. Cuba nu e patria mea, 
nu va fi niciodată, deci nu voi cînta cu elan revoluţionar 
„¡Venceremos!”, nicicînd nu voi striga împreună cu 
mulţimile în delir „¡Viva la Revolución!” şi  „Patria o 
muerte!”. Nu-i vorbă, n-aş striga nici pentru România, 
căci o patrie adevărată trebuie să-şi dorească să aibă 
parte de viaţa fiilor ei, nu de moartea acestora. N-aş 
striga pentru România, nici nu m-aş jertfi pentru ea. 
Nici o patrie din lume, dacă e o mamă bună, nu-şi 
trimite fiii la moarte. Pentru nici un motiv! Nu patria îţi 
cere să te jertfeşti pentru ea, ci liota de profitori care o 
conduce. N-au decît să se sacrifice ei, ca să-şi apere 
poziţiile cîştigate prin fraudă şi bunurile căpătate prin 
furtişag! Şi-apoi, ce mai e de apărat în România?! Aceste 
gînduri îmi readuc în memorie vestitul poem al lui Boris 
Vian, Le Déserteur, poem conceput ca o scrisoare  
adresată preşedintelui ţării. Cine mai are curajul astăzi 
să scrie un asemenea poem?! Cubanezii, obligaţi să 
apere cu arma-n mînă revoluţia perpetuă, cubanezii 
trimişi să moară în Angola şi Congo pentru cauza unui 
socialism aberant, utopic, ucigaş, pentru mofturile unui 
exaltat bătut în cap de soarele tropical, n-au avut nici 
măcar un preşedinte căruia să-i scuipe-n faţă refuzul de 
a muri pentru capriciile, pentru îmbuibarea, pentru 
cauza altora. Ei n-au avut decît dictatură din 1959 şi 
pînă azi. Aşadar, Cuba nu e patria mea, dar e ţara din 
sufletul meu. De la această ţară nu-mi voi lua adio 
niciodată! Cîţiva ani după venirea la putere a lui Fidel 
Castro, toate guvernele statelor din lagărul în care 
domnea dictatura proletariatului i-au sărit satrapului în 
ajutor, mobilizate de sloganul roşu „¡Cuba no esta 
sola!”. Era un gest de solidaritate între dictaturile de 
stînga. Nici un lider marxist nu gîndea cu adevărat la 
poporul cubanez şi la suferinţele la care îl supuneau 
cîţiva demenţi. Tovarăşii secretari generali de partide 
comuniste şi muncitoreşti îşi doreau de fapt întărirea 
propriilor poziţii în cadrul lagărului socialist şi 
impunerea acestuia în lume, spre binele personal al 
fiecărui satrap roşu. Nu soarta cubanezilor striviţi sub 
talpa castristă îi preocupa pe cei ce se îmbuibau din 
învăţăturile marxist-leniniste, ci liniştea şi prosperitatea 
propriilor clanuri. Astăzi, după ce stipendiile sovietice 
au încetat, după ce lagărul socialist s-a dovedit a fi iadul 
pe pămînt şi a dispărut în neantul istoriei şi în 
huiduielile unei lumi întregi, astăzi, cînd s-a dovedit că 
Fidel Castro nu a fost decît un nebun de legat, un odios 
dictator ce s-a gîndit numai la sine şi la tribul său de 
amante şi de copii nelegitimi, ei bine, astăzi nimeni nu 
se mai bate cu pumnul în piept strigînd „Cuba nu este 
singură!”. Or, abia astăzi cubanezii au cu adevărat 
nevoie de ajutor, ca să repare tot ce a stricat nebunia 
comunistă vreme de o jumătate de veac. Astăzi, cînd 
cubanezii continuă să îngroape în sufletele lor vise, 
speranţe, viitor. Dumnezeu le-a dăruit acestora o ţară 
despre care se poate afirma, fără teama de a greşi, că e 
cu adevărat raiul pe pămînt. Din păcate, tot El le-a dat şi 
dictatura castristă, revoluţia continuă („¡la revolución 
siempre!”), comitetele de apărare a revoluţiei, lagărele 
de muncă forţată, închisorile politice şi cartelele de 
alimente care-i bagă în pămînt. În întreaga insulă 
devizele şi sloganurile amintite mai sus mint şi poporul 
şi străinii. Aceştia îşi închipuie că nenumăratele şi 
însufleţitoarele lozinci reprezintă starea de spirit a 
cubanezului de rînd, ceea ce e total fals. Ele sunt născute 
din mintea bolnavă a profitorilor regimului. Şi la noi a 
fost (şi continuă să fie) minţit poporul cu televizorul. 
Neexistînd televizoare în Cuba (insularii nu au nimic 
din ceea ce i-ar putea conecta la pulsul lumii, nimic din 
ceea ce le-ar putea deschide ochii : nici cărţi, nici ziare 
străine, nici televizor, nici aparate de radio cu lungimi 
de undă „evazioniste”, nici calculatoare, nici internet, 
nici telefoane fixe, nici telefoane mobile; faimoasele 
„iniţiative” ale lui Raul de schimbare a vieţii supuşilor 
şi de deschidere spre lume sunt doar nişte poveşti de 
adormit copiii, nişte poveşti de aruncat în gura flămîndă 
de senzaţional a presei; cubanezii au doar revoluţie pe 
pîine şi cartele de alimente!), poporul e minţit cu 
difuzorul şi cu discursul. Dar la capitolul „lipsă de 
contacte”, supuşii lui Castro au fost întrecuţi de 
România ceauşistă, unde, dacă întîlneai un străin din 
întîmplare pe stradă, trebuia să anunţi securitatea şi să 
dai „extemporal” despre dialogul stradal purtat cu 

festivalul de poezie, cu scriitorii, cu creaţia lirică, mi-e 
greu să mai revin la ceea ce s-a petrecut în anul 2006 la 
Festival. De atunci s-au petrecut atît de multe în viaţa 
mea şi atît de puţine în viaţa Cubei! În plus, totul s-a 
amestecat în mintea şi în sufletul meu, peste 
evenimentele de-atunci s-au aşternut altele, astăzi aud 
„alte glasuri”, umblu prin „alte încăperi”. Ar fi trebuit 
să dedic măcar cîteva pagini recitalurilor noastre 
poetice, dialogurilor purtate cu confraţii veniţi din mai 
toate colţurile lumii la chemarea pasiunii, ca să dea 
seamă de starea poeziei actuale, ar fi trebuit să redau – 
chiar şi parţial – discuţiile cu fascinantul om şi scriitor 
Evgheni Evtuşenko, alături de care am învăţat că poezia 
e una, iar realitatea existenţială e cu totul altceva; ar fi 
trebuit să mă refer şi la momentele emoţionante ale 
prieteniei care mă leagă de scriitorul Alex Pausides încă 
din anul 2000, să rememorez mai amănunţit vizita 
neprotocolară acasă la Aitana (fiica uluitorului creator 
Rafael Alberti şi soţia lui Alex), la Alex şi la Angel (fiica 
lor), să reproduc dialogurile pasionate purtate cu unii 
din marii poeţi ai lumii prezenţi la acea ediţie a 
Festivalului (între ei, cunoscutul Roberto Sosa din 
Honduras). Cîte nu mi-am propus să scriu cînd am 
pornit la drum cu aceste notaţii şi cîte n-am uitat pe 
drum, luat de valul altor inspiraţii şi ispite! Poate acest 
ultim capitol ar trebui să fie dedicat Cubei de azi ori 
Cubei după Castro, dar ce mai ştiu eu despre o ţară în 
care nu am mai fost de şase ani, de o ţară în care, după 
plecarea mea, s-au petrecut atît de multe schimbări în 
plan politic („abdicarea” lui Fidel, continuarea dictaturii 
prin fratele mai mic, congresul partidului comunist care 
l-a tras pe bărbos pe linie moartă, acordarea cetăţenilor 
cubanezi a dreptului de a deţine un paşaport şi 
suprimarea vizelor de ieşire din ţară sunt doar cîteva 
din reperele ce ar putea înscrie Cuba pe o nouă orbită 
politică) şi atît de puţine în plan social?! Ce e Cuba de 
azi fără Fidel în prim-plan, ce va fi Cuba peste puţin 
timp, cînd ambii fraţi Castro (al treilea, cel mai mare 
dintre ei, nu s-a amestecat în politică) vor trece în lumea 
fără de speranţă a flăcărilor iadului? Am înţeles că în 
Caraibe dictatorilor le e tot mai greu să ţină laţul strîns 
în jurul grumajilor supuşilor. Am prieteni cubanezi 
care-mi scriu că au reuşit să părăsească insula şi acum 
îmi trimit scrisori din ţări cît de cît mai normalizate, 
chiar dacă în America Latină situaţia e tare departe de 
normalitate. Oamenilor le place să vorbească despre 
castrismul muribund, aflat pe patul de agonie o dată cu 
îmbolnăvirea şi retragerea lui Fidel, dar se prefac a nu 
observa că, de fapt, el continuă prin Raul.

Ca să închei, ar trebui să-i mulţumesc bunului 
prieten Alex Pausides – excepţional camarad, tulburător 
poet şi preşedinte al Festivalului – pentru invitaţie şi 
pentru felul în care a încercat mereu să şteargă 
asperităţile şi diferenţele dintre lumile noastre, a 
încercat mereu să ne uşureze şederea într-o ţară în care 
numai uşor nu e de trăit. El a vrut ca noi să ne simţim cît 
de cît bine în patria sa, o ţară deloc confortabilă pentru 
străini.

La ceremonia de acordare a premiilor Oscar, 
laureaţii mulţumesc organizatorilor, juriului, iubitelor, 
părinţilor, rudelor pînă la a şaptea spiţă, lui 
Dumnezeu...

Eu le voi mulţumi doar lui Alex şi Aitanei pentru 
minunata lor prietenie! Mi-s dragi şi abia aştept să-i 
revăd, căci i-am invitat la mine. Nu se ştie dacă vor 
căpăta permisiunea de a părăsi insula! Îi voi mulţumi şi 
scriitorului Constantin Simirad, pe atunci ambasador al 
României la Havana (astăzi un pensionar căruia îi 
doresc sănătate şi spor la scris), care ne-a primit de-a 
dreptul frăţeşte, ne-a tratat ca pe nişte prieteni dragi şi 
ne-a răsfăţat cu toate bunătăţile care se găsesc (ba şi cu 
cele care nu se găsesc!) în Insula Paradisului (de fapt, 
răsfăţul a venit mai mult din partea doamnei Stela, 
distinsa soţie a Excelenţei Sale). Şi chiar dacă apele 
existenţelor noastre s-au tulburat, s-au învolburat şi ne-
au despărţit, punînd în cumpănă trăirile de-atunci, eu îi 
păstrez o sinceră prietenie şi o statornică recunoştinţă. 
Şi, în sfîrşit, le voi mulţumi celor doi confraţi, Adi Cristi 
şi Casian Maria Spiridon, departe şi ei astăzi de sufletul 
meu, pentru faptul că m-au însoţit în tulburătoarea 
aventură caraibiană şi pentru că în acea vreme am 
format o echipă redutabilă!

Nu ştiu cu ce voi umple spaţiul tipografic al acestei 
pagini, o vreme m-a bătut gîndul să-mi adun în 
cuprinsul ei notaţiile despre Vietnam, o ţară la fel de 
fascinantă pe cît este Cuba, dar, sincer să fiu, m-am cam 
săturat să tot înşir în ea modestele „însemnări ale 
călătoriei mele”, care, probabil, astăzi interesează tot 
mai puţină lume. 

Aprovecho esta oportunidad para desearles a todas 
cubanas y  todos cubanos ¡un Feliz 2013 rico de cosas 
positivas, constructivas y llenas de paz y de amor!

gîndul şi lumea

Cuba – „insula misterioasă” (51)

Valeriu STANCU

Ţara din sufletul meu

Decembrie         2012
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Motto: Arta rămâne o taină şi o credinţă. Iar când se 
face după vreo teorie este falsă.

Constantin BRÂNCUŞI

Titlul pe care-l citez nu este al vreunei lucrări 
eclesiastice, ci al unui tratat despre arta profană, 
conceput de poetul rus Serghei Esenin şi tipărit în 1920 
de o editură pasageră (”Mockobckaя Tpyдobaя 
apтeль”), reluat în 1961-1962 în ediţia moscovită Cepгeй 
Eceнuн, Coбpaнue coгuнeнuй, vol. V, p. 27-54.

În cuprinsul moştenirii literare eseniene, tratatul 
acesta a rămas irepetabil, turbulentul şi tulburătorul poet 
nu a profesat critică literară şi nu s-a ocupat de aspectele 
teoretice ale artei. Cu toate acestea, Cheile Mariei are 
toate trăsăturile unui manifest literar, de aceea Nikolai 
Aseev (poet influent în anii ´20) l-a definit ca ”o 
declaraţie despre calea aleasă în arta poeziei, cuprinzând 
caracterizări pline de vervă şi plasticitate care se referă şi 
la poezia proprie, o prefigurare a criticii de poezie, 
concepute neconvenţional” (H. Anub ”Uzбянoŭ oбoӡ”, 
”Пeгaть u peboлюцuя”, 1922, nr. 8).

Surpriza oferită de această scriere a poetului cu 
destin atât de simbolic este prin urmare o concepţie 
personală despre artă, despre originea, funcţiile şi starea 
artei poetice ruse la momentul respectiv, formulând 
totodată şi un program în perspectivă.

Pentru Esenin poezia la izvoarele ei este momentul 
descoperirii unor sfere ale realităţii ce nu se lasă captate 
de cunoaşterea empirică. Ideea este subliniată chiar în 
titlul tratatului, deoarece Maria, în limbajul unei secte 
siberiene (hlustî), înseamnă suflet. Cheile sufletului 
caută prin urmare răspuns la întrebările: cine sunt? de 
unde vin? ce este lumea înconjurătoare? Omul a denumit 
fiinţe, obiecte, situaţii pentru a se identifica mai apoi cu 
”tăcerea spaţiului” şi cu îîndărătnicia propriei vitalităţi, 
încercând să pătrundă prin cuvânt în lumea 
transcedentală.

Astfel de înţelegere a originii şi funcţiei cuvântului 
aminteşte de concepte ale simbolismului rus, aşa cum au 
fost ele formulate de poetul şi prozatorul Andrei Bielâi, 
pe care şi Serghei Esenin îl considera un soi de instanţă 
supremă. În 1918, Bielâi publicase romanul Kotuk 
Лetяeb (Motănaşul Letaev), despre care Esenin, în 
Scrisori către Ivanov Razumhik, cât şi în autobiografia O 
ceбe (Despre mine) exprimase opinii laudative.

În tratatul de care ne ocupăm, există un fragment 
care convinge că Esenin a fost interesat îndeosebi de 
stratul lingvistic inovator al romanului lui A. Bielâi: 
ritmicitatea prozei, inversiunile sintactice, repetiţia 
poetică, construcţia etajată a metaforelor, asociaţii stranii 
care exprimă modificări ale stării de spirit, neaşteptate 
întorsături de idei...

După expunerea modalităţii în care omul a populat 
lumea înconjurătoare, botezând văzduhul şi obiectele 
pentru a pătrunde în sferele tainice ale realităţii, devenim 
martorii naşterii imaginii verbale, cel mai important 
semn al alfabetului poeziei, fundamentul conştiinţei 
poetice şi confirmarea legăturii omului cu natura 
înconjurătoare, acordul dintre creator şi receptor.

Imaginea poetică este pentru Esenin organică, 
apărând şi modificându-se în relaţie cu natura, prin 
”înnodământ” şi ”desnodământ”; aprecierea artei 
poetice din timpul său (anii ´20, secolul XX),  constată că 
aceasta a pierdut însuşiri avute la origini, astfel 
dezicându-se de funcţiile sale, şi oamenii nemaiştiind să 
citească semnele legăturii dintre natură şi artă: 
”Ignoranţă fără limite în critica de poezie, devenită 
răcnet sălbatic, studii de înalt imbecilism, copleşitoare 
pentru masa cititorilor  urbani” – toate acestea au 
modificat percepţia ”aşa cum se aşează straturile de 
pudră de orez pe obrazul prostituatelor din marile 
capitale” (!) Încredinţat că marile valori ale poeziei sunt 
distruse de civilizaţie, Esenin caută în continuare căi de 
renaştere. Pentru început se întoarce împotriva 
”modelului Kliuev” (gruparea literară ”Krasa”, 
organizată în 1915 de poetul Serghei Gorodeţki, din care 
făceau parte şi poeţi de ”origine ţărănească”). Având 
aceeaşi origine ţărănească, pe care şi-o va defini 
magistral în poezie, O Pycь, bӡмaxmu apылaмu, Esenin 
i-a avut printre primii dascăli pe A. Kolţov (”fratele mai 
mare”) şi pe Kliuev (”fratele mijlociu”), de unde reiese că 
flăcăul cu ochi de cicoare şi rubaşcă de mătase azurie, 
adus de ”fraţii mai mari” în cercurile Palatului imperial 
de la Sankt Petersburg să-şi recite versurile sub 

acompaniament de ”гapмoшka”, trăia un veritabil 
”basm” legendar (povestit de Puşkin).

Starea incantatorie n-a şinut însă ”clipe lungi”, 
dovadă chiar tratatul de faţă, în care Esenin îl acuză 
vehement pe Kliuev (”fratele mijlociu”), că n-a înţeles 
nimic din ”taina imaginilor”, recurgând la stilizări 
încremenite şi sterpe, ce nu puteau fi decât respinse în 
”timpul sfintei renaşteri a duhului poporului”. Revoluţia 
din 1917 spulberase tradiţiile limbajului poetic 
patriarhal, amestecând straturile lingvistice, iar 
”tiparele” originare nu pot constitui, în opinia lui Esenin, 
izvor de cunoaştere poetică. Dar în versurile proprii 
tocmai metaforele simple, în care un obiect este 
semnificat prin altul (de tipul ”beтep – cxuмнuk” sau 
”uβы – мoнaшku”) au servit ca bază pentru metafore 
dezvoltate (de tipul ”Uӡбa – cтapyxa чeлocтьno 
nopoгaжyeт naxyчeŭ мягkoŭ Tuшuны”), un prim 
argument pe care-l reţinem pentru a dovedi legătura 
poeziei lui Esenin cu tradiţia cântecului popular rus, în 
care elementele religioase erau intrinsece, o legătură care 
s-a dovedit a fi indestructibilă.

Categorică este la Esenin negarea futurismului şi 
proletcultismului. Programul futurist îi apare cu 
deosebire duşmănos în ambianţa culturală rusească 
”pentru că a strâns toate rămăşiţele de idei şi sentimente 
ca să le arunce pe fereastră ca o oală de noapte, ţintind 
porumbelul cu ramura de măslin în cioc”. (!) Futurismul 
a realizat transformarea poeziei, dar cu preţul ignorării 
valorilor tradiţionale; Maiakovski, Burliuk şi alţii sunt 
simpli epigoni ai lui Marinetti, incapabili să înţeleagă 
”forţa interioară a misticismului rus”.

Cu aceeaşi determinare respinge Esenin programul 
proletcultist (Proletkultul era organizaţia poeţilor 
proletari din toată Rusia), subliniind ameninţarea 
doctrinismului, înţelegerea normativă cu accente 
primitive, lipsa de toleranţă ca atitudine existenţială, 
identificabilă nu numai în poezie, ci şi în 
comportamentul uman al poeţilor proletari, ca rezultat al 
unei viziuni particulare şi limitate asupra lumii. 
”Viziunea aceasta este asemănătoare cu a futuriştilor!„ 
Esenin încearcă o justificare a atitudinii proprii: ”Sufletul 
omenesc este prea complicat pentru a se lăsa captat de o 
singură melodie vitală” şi de aceea ne convinge că toate 
organizaţiile poeţilor proletari nu sunt nimic altceva 
decât ”cătuşe de modă veche” pregătite atât pentru noii, 
cât şi pentru vechii poeţi. ”Sufletul doritor de lumină, de 
alfabetul spaţiilor stelare, nu poate să se împace cu 
formele de mult depăşite ale unei vieţi rezumate la  
nutriţie.” Asfel ajunge la concluzia că proletcultismul nu-
i decât o nouă negare simbolistă, ”asemănătoare cu 
modele pravoslavnice de tăinuire a soarelui-adevăr”.

De ce se distanţează însă Esenin atât de vehement de 
simbolismul rus? Încă din 1917, într-o scrisoare adresată 
lui A. Şireaeveţ de pe poziţiile poeţilor ţărani (”mişcarea 
noastră narodnică”), Esenin punea sub semnul întrebării 
opera poetică a lui Al. Blok şi a lui Serghei Gorodeţki 
(scrisoarea este reluată în Opere, vol. V, p. 126-127). E 
drept că în Cheile Mariei nu se referă la Blok, dar doi ani 
mai târziu (1922) va afirma despre autorul poemului Cei 
12: ”...desigur, nu-i un poet genial... Este rus doar prin 
lipsa de înţelegere a cititorilor lui... poet care nu 
stăpâneşte imagistica poeziei noastre ruseşti, limitat fiind 
la 500-600 rădăcini imagistice!”. (Scrisoare către Ivanov 
Razumnik, Op.cit., vol. V, p. 146) Să mai adăugăm faptul 
istorico-literar, că poemul lui Blok a cunoscut o veritabilă 
glorie, socotit fiind piatră de temelie a literaturii 
sovietice, pe când poeme ca Inonia, Pugaciov sau Omul 
negru ale lui Esenin au rămas simple enumerări în 
istoriile literare?

Cu siguranţă, negaţia vehementă a ”corifeilor” 
produce oarecare surpriză cititorului român, care l-a 
perceput pe  Esenin în perioada interbelică, prin 
traducerile lui George Lesnea şi încântarea tipografilor 
ieşeni, prin admiraţia neprecupeţită a fraţilor Ionel şi 
Păstorel Teodoreanu şi, în general, prin slăbiciunea 
moldovenească pentru tot ce este rusesc. Traducerile 
tardive ale lui Zaharia Stancu sunt valoroase imagistic, 
dar neversificate, privând cititorul de unul dintre 
”farmecele” convingătoare eseniene.

Pe Esenin cei mai mulţi dintre criticii literari şi 
comentatori români, ca  să nu mai vorbim de masa largă 
a cititorilor l-au asociat cu o atmosferă spirituală care 
permite o uniune  între fiinţa noastră şi fiinţa  ascunsă a 
lucrurilor, dominaţia intuiţiei asupra premeditării, a 
elanului imaginativ neinhibat de canoane sau de 
convenţii impuse prin educaţie sau şcoli poetice. 
Traducerile lui Zaharia Stancu dezvăluiau la poetul rus 

Serghei Esenin o structură sufletească ce a făcut să 
dăinuie copilul, o inocenţă şi o sinceritate nedisimulate, 
precum şi acele daruri, acele vise, acea blândeţe şoptită, 
care ocrotesc arhipelagul fiinţării ingenue.

Unele momente din Cheile Mariei permit asocieri 
retrospective cu principiile artei numite convenţional 
”naivă” (”primitivă”, ”a psihopaţilor”, ”artă populară”) 
în ipostazele: cerinţa unei lumi înfrăţite cu natura, a 
viselor ocrotite de mesteceni (sau de flori, ca în tablourile 
naive ale pictorului iugoslav Ivan Rubuzin – ”Flori de 
primăvară”, ”Floare uriaşă”, ”Satul meu”, ”Flori-copac”, 
”Flori ocrotitoare”).

Îl asociez pe Esenin din începuturile sale literare 
prerevoluţionare cu arta nnaivă, având în vedere acelaşi 
gen de dialog cu natura din Reazan, care participă 
însufleţită la pulsaţia poemelor eseniene, dezvăluind 
resursele de sensibilitate şi apetenţă pentru frumos, 
consumate de acelaşi tip de subiect psihic şi afectiv, 
dezvoltat într-un areal geografic şi etnologic. Puncte de 
reper în asemănarea poezie – pictură naivă pot constitui 
deopotrivă naivii cehi Vaclav Bosnek, Petr Halak, Stefan 
Trakl, ungurul Andràs Suli, fanteziile teosofice ale 
polonezului Teofil Ociepka, mulţi pictori naivi germani, 
austrieci sau români.

S-a spus despre arta nnaivă că este atemporală şi 
anaţională, aparţinând unui domeniu spiritual plasat 
dincolo de coordonate spaţio-temporale concrete. Cu 
toate acestea, arta naivă iradiază lumea aparte a unui 
specific  naţional, ba mai mult, prin reticenţa faţă de 
reguli ea este cu atât mai devotată simţirii unei 
comunităţi, aşa cum au demonstrat cu prisosinţă şi naivii 
români Ion Nicodim, Petru Măihuţ, Alexandru Savu, 
Aurora Năforniţă ş.a.

Natură contemplativă, atingând graniţele 
abstracţiunii fără a părăsi firescul, concretizând o viziune 
în care trăitul şi văzutul se recunosc conform unui cod 
secret şi într-o ordine cosmică, Serghei Esenin a 
impresionat prin poezia sa înainte de 1917, datorită unui 
farmec al expresivităţii formale, eniigmatic întrucâtva, 
deoarece ”obiectele” nu erau identice cu semnificaţia lor 
comună (”Vulpea”, ”Vaca” ş.a.) iar proporţiile şi culorile 
cromatice aparţineau unei legităţi secrete a fanteziei. 
Desigur, Esenin nu se putea consacra ca poet izolat de 
influenţa modelelor culturale şi artistice din vremea lui; a 
avut contacte cu gruparea ”Krasa”, dornică ”să-l 
sfătuiască” şi ”să-l îndrume”, cu cercurile proletcultiste, 
cu poeţi culţi, precum Blok şi Bielâi. Toate acestea n-au 
rămas fără efect asupra evoluţiei creaţiei, opera sa 
poetică dobândind progresiv atât măiestrie tehnică (să-i 
spunem aşa), dar suferind şi mutaţii de mentalitate. De la 
cultivarea miraculosului natural şi spiritual la angoasele 
unor presimţiri stresante, la reflecţia matură asupra 
sensurilor morţii şi a absolutei însingurări omeneşti, 
asediată de spaime ancestrale. Previziuni ale versurilor 
finale: ”B этoй жuызнu умupaть не нoвo/ Da u жuть, 
кoнечнo, не нoвeй...” 

Fundamentul pe care putem identifica în poezia lui 
Esenin influenţele, filiaţiile, permutările şi transfigurările 
rămâne arta populară. Puterea şi originalitatea poeziei 
lui Esenin provine din adânc, din tradiţiile ruseşti ale 
creaţiei poetice ţărăneşti – tot astfel nesiguranţa şi 
agresivitatea defensivă şi ofensivă a evenimentelor 
revoluţionare pe care i-a fost dat să le trăiască – au 
transformat mediul natural al poetului într-unul 
neprietenos, nesigur, capricios, sugerând o alertă 
continuă. Toate acestea vor genera în firea poetului 
prudenţă, rezervă, convulsii, toate aceste stări şi trăiri 
având prelungire în creaţiile sale artistice 
postrevoluţionare. Din ce în ce mai rar va avea Esenin 
prilejul de a se regăsi în contextul lumii ruseşti după 
1917, când, pe lângă reclama gălăgioasă pe care şi-o 
făceau poeţii proletari, şi ”arta nouă” futuristă, sau cubo-
futuristă va avea de suportat şi consecinţe mutilante ale 
creaţiei ”la comandă”, precum şi indiscreţia agresivă a 
unei publicităţi în viaţa sa personală, toate susţinute de 
forurile culturale ale lui Anatoli Lunacearski, primul 
Ministru sovietic al Culturii.

Într-un centru uzinal de creaţie populară a cunoscut-
o pe dansatoarea irlandeză Isadora Duncan, venită din 
proprie iniţiativă să le înveţe balet modern pe 
muncitoarele şi ţărăncile sovietice, subnutrite şi îngheţate 
şi aşa a început exuberanta, contorsionata şi tragica lor 
iubire, desfăşurată pe fundalul evoluţiei degenerate a 
fenomenului ”creaţiei maselor populare” şi a strădaniilor 
criticilor de a înţelege statutul estetic şi existenţial al 
poeţilor ţărani, al poeţilor proletari şi al poeţilor, 
etichetaţi sau nu, drept ”contrarevoluţionari”.

gîndul şi lumea

Decembrie         2012

”Cheile Mariei”
Natalia CANTEMIR

(va urma)



PoeMondia
Amprenta

Mai întîi
nu fuseră
decît fremătări.
De intensitate variabilă.
Cu prelungite
Efecte.

*

Nelimpezite arpegii
Se restrîng 
Şi intră în vrie.
Aproape
în posesia
sinelui.

*

Şi iată-le
lărgindu-se.
Căpătînd formă,
Uimindu-se
Pînă devin
Privire.

*
Temeri şi fugi 
le recompun,
le descompun.
Divagaţiile lor 
compun tabloul.

*

Pînă ce...
Siluetă înspăimîntată,
ea pleacă,
vine,
revine
Nu se şterge.

*

Gradiva
Care aşteaptă,
Care nu aşteaptă,
Care încă 
Se ridică.
Scară de aur
A unui altar bisericesc?

*

Velele
se înnoadă în el.
În căutarea
sfinxului lor. 

*

Tînjiri după tocuri înalte
după picioare
nervuri
obraz.
Enigma
nu mai suportă
să aştepte.

*

Hărţi şi sonde,
Arătarea
Se întinde
Se împătimeşte.
Pînză cu cîrlige,
Nervuri pale.
Incisivi.

*

Un lent cordaj,
Smintit
Se preface-n pulberi.
O deschizătură
O împingere.

*

Şi iată-ne
Pupă
&
Provă
Rame
&
Cuvinte.

*

Revino
Reţine
Eu urc
Tu cobori.
Vino
Opreşte-mă

*

Do Mi Sol
Oh!
Nesfîrşită împletire,
Tu ne porţi.
Minune,
Acolo,
Ne scufunzi.

*

Şi aşchiile
Încă,
Şi eşarfele
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Marc Quaghebeur 
(Belgia)

Plăcerii

*

Iată-ne drepţi
Şi tu în mine
Desprinzîndu-te.
Reînstăpînindu-te

*

Fugi
Desfă-te!
Peninsulă
Mă scurg.
Alătură-ni-te
lună
Alătură-ni-te
Vino

*

Iată coca
şi şezlongul
Iată ritmul,
Regăsit
Al unui fado limpede,
Te ridici.
Rămîi!

*

Estuarul 
nu mai este
decît o baladă.
Partea din faţă
doar un promontoriu.
Bîjbîieli
grotele tale, surdinele tale

*

Tu faci o voltă
Eu mă agăţ de noi

*

Neaşteptînd nimic
Poate doar pe noi
Murmuri tu

Belgianul 
Marc 
Quaghebeur 
(născut pe 11 
decembrie 1947 la 
Tournai) este 
primul scriitor pe 
care l-am tradus 
în limba română. Cînd a aflat că am în bibliotecă 
volumul său de debut, Forclaz, Marc s-a mirat 
foarte, căci e o raritate bibliofilă. Şi am fost şi 
primul său traducător din lume. Dintr-o lume care 
azi îl cunoaşte şi ca poet (nu doar ca istoric literar şi 
prozator) şi ale cărei porţi întrucîtva i le-am 
deschis. Mă intriga poezia lui eliptică, alcătuită mai 
mult din sugestii decît din cuvinte. O vreme, 
cunoscîndu-i doar versurile – cîteva titluri din 
opera sa poetică : L'herbe seule (1979), 
Chiennelures (1983), L'outrage (1987), Oiseaux 
(1988), A la morte (1990), Les vieilles (1991), Les 
Carmes du Saulchoir (1993), L'Effroi L'Errance 
(1994), fins de siècle (1994) –, am crezut că se teme 
de puterea cuvîntului, de latenţele sale, şi îl 
foloseşte cît mai puţin, ca să nu trezească forţele 
ascunse-n el. Apoi, citindu-i teza de doctorat 
(L'Oeuvre nommée Arthur Rimbaud), istoriile 
literare (între care Balises pour l'histoire de nos 
lettres (1982) şi Lettres belges entre absence et 
magie (1990) sunt şi astăzi „balize” de 
nezdruncinat pentru cercetătorii care vor să 
studieze în mod temeinic istoria literaturii belgiene 
de expresie franceză), mai tîrziu romanele (între 
acestea, Les grands masques a apărut în urmă cu 
cîteva luni) am înţeles că, de fapt, Marc 
Quaghebeur stăpîneşte ca nimeni altul magia pe 
care cuvîntul scris o exercită asupra sufletului. Au 
trecut 35 de ani de la primul contact cu poezia sa. 
În 1992 ne-am văzut pentru întîia oară. După o 
lungă şi fructuoasă colaborare (cînd l-am prezentat 
destul de frecvent în revistele noastre culturale), 
paşii ni s-au despărţit, ne-am răcit (cu firile noastre 
aprinse, nici nu e greu!) şi o vreme am rămas „en 
froid”, urmîndu-şi fiecare drumul literar. La 
începutul primăverii acestui an, ne-am revăzut în 
Algeria, la întîlnirea scriitorilor din Uniunea 
Europeană, în cadrul unui simpozion despre 
„identités plurielles”. În somptuosul hotel Saint 
George mi-a încredinţat un manuscris (de fapt,  o 
„dactilogramă” –  cum se spunea în vremea 
tinereţii mele, o „listare” –  cum se spune astăzi) 
intitulat L'Empreinte, care încă a rămas inedit. Şi 
cum în această lună vechiul meu prieten, poetul, 
prozatorul, istoricul literar, profesorul universitar 
Marc Quaghebeur împlineşte 65 de ani (din 
fericire, un scriitor nu iese niciodată la pensie!), 
cred că cel mai frumos cadou pe care îl poate primi 
din partea mea, la o atît de înveşnicită aniversare, 
este traducerea din PoeMondia. Nu pot încheia 
această succintă prezentare fără a aminti faptul că, 
în 1992, scriitorul Horia Bădescu i-a publicat, în 
inspirata sa traducere, la editura Clusium, volumul 
de versuri Tăceri şi cuvinte, în postfaţa căruia 
surprinde exact esenţa liricii creatorului belgian : 
„Marc Quaghebeur împinge experienţa-i lirică pînă 
la limită, dovedindu-se un căutător de absolut 
hotărît să scoată la lumină, prin elipsismul limbii, 
tulburătoarea metafizică şi extraordinara tensiune 
închise în spaţiul tăcerii dintre două cuvinte.”


