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Vita nostra brevis est...
au ajuns în prezent să o sărbătorească 365 de zile pe 
an), au înflorit caişii (îi vede cineva?)!, Ziua 
Internaţională a celor ce muncesc (adică a fraierilor 
de profesie!), „unde faceţi Paştele?”, slujba de la 
miezul nopţii, „Hristos a înviat din morţi cu moartea 
pre moarte călcînd şi celor din mormînturi viaţă 
dăruindu-le”, mini-vacanţă, „Hristos a înviat!”, 
„Adevărat a înviat!”, Paştele Domnului cele sfinţite, 
cozonaci, pască, ouă roşii, mielul (pascal) la tavă, 
chiolhanuri „Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani!” „Şi 
cine să trăiască...?” (bună întrebare!), „Ş-altă dată, ş-
altă dată o s-o facem şi mai lată...!”, „unde aţi 
petrecut Paştele?”, Ziua Victoriei, Ziua Regalităţii 
(„Trăiască Regele / În pace şi onor / De ţară iubitor 
/ Şi-apărător de ţară // Fie Domn glorios / Fie peste 
noi, / Fie-n veci norocos / În război.” – Doamne, cîte 
mii de români au putrezit în închisorile comuniste, 
acuzaţi de înaltă trădare, doar pentru „nelegiuirea” 
de a fi îngînat acest cîntecel izvodit din versurile 
simple ale lui Vasile Alecsandri!),  „La Mulţi Ani!” 
pentru toate Elenele şi pentru toţi Constantinii din 
eterna şi fascinanta Românie!, chiolhanuri, refrenele 
cunoscute, slujbă la-mpărăţie, probleme de serviciu, 
duminica slăbănogului (adică duminica de zi cu zi a 
românilor!), duminica orbului (care ne-a aruncat praf 
în ochi pentru cel puţin un sfert de veac), solstiţiul de 
vară, cea mai lungă zi din an („ziua 15 ore, noaptea 9 
ore”), vacanţa mare, concedii, roşii cu brînză, 
duminica vindecării slăbănogului (pe care o tot 
aşteptăm în zadar de 24 de ani), duminica înmulţirii 
pîinilor (şi-al dracu' să fiu, dacă are ceva comun cu 
duminica alegerilor libere şi democrate!), adicătelea 
cea mai jinduită duminică din an, pentru un popor 
care moare de foame, „23 august libertate ne-a 
adus!”, aniversări în familie, chiolhanuri („Mulţi ani 
trăiască!” şi celelalte refrene...), slujbă la-mpărăţie, 
probleme de serviciu, Adormirea Maicii Domnului şi 
Naşterea Sfintei Maria („La Mulţi Ani!” pentru toate 
Mariile...! – acelaşi refren anual pentru Vasile, 
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Grigore, Ioan, Gheorghe, Dumitru, Mihai, Nicolae, 
Ştefan, Andrei, Vasîlca, Frusina, Paraschiva, Găvrilă, 
Pafnutie, Filumen, Paramon, Ambrozie şi pentru tot 
neamul lor cel adormit), primele brume, cîte-o 
înmormîntare din cînd în cînd (rudă, prieten, vecin, 
coleg şi alţi trecuţi în lumea drepţilor) : „cu drepţii 
odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor tăi 
unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci 
viaţa cea fără de sfîrşit!”, slujbă la-mpărăţie, 
probleme de serviciu, echinocţiul de toamnă, ziua 
egală cu noaptea, mustării, tulburel, pastramă de 
oaie, mămăliguţă, beţii, aprovizionarea pentru iarnă, 
conserve, murături, cartofi copţi, „Octombrie-a lăsat 
pe dealuri / Covoare galbene şi roşii. / Trec nouri de 
argint în valuri / Şi cîntă-a dragoste cocoşii./ Mă uit 
mereu la barometru / Şi mă-nfior cînd scade-un pic, 
/ Căci soarele e tot mai mic / În diametru.”, Sfîntul 
Apostol Andrei cel Întîi chemat, Ocrotitorul 
României (care, din nefericire pentru români, şi-a 
uitat menirea, lăsîndu-şi ocrotiţii de izbelişte în 
ghearele Satanei), Sărbătoarea Naţională a României 
(minunată zi : ne aminteşte la fiecare început de 
iarnă că trebuie să sărbătorim unirea cu nişte teritorii 
care nu ne mai aparţin de aproape şapte decenii!), 
„Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare! / 
Vîntul şuieră prin hornuri, răspîndind înfiorare. / 
Boii rag, caii rănchează, cînii latră la un loc, / Omul, 
trist, cade pe gînduri şi s-apropie de foc.”, „unde 
faceţi sărbătorile?”, solstiţiul de iarnă, cea mai lungă 
noapte a anului („ziua 9 ore, noaptea 15 ore”), 
vacanţa de iarnă, afumături („porcării”), claponi, 
curcani, sarmale („Naşterea Ta, Hristoase, 
Dumnezeul nostru...”), flori de măr şi Lerui-Ler, 
„Sărbători fericite!”, „Iarna-i grea, omătu-i mare”, 
„S-a sculat mai an / Bădica Traian...”, zece, nouă, 
opt, şapte, şase, cinci, patru, trei, doi, unu! Revelion! 
2014! Und so weiter... 

”Pe-ndolierea frunzei s-a mai rotit un an”. 

Întrebări curente

Cum, de ce mor ?
N-auzi cum toate veştile vin ca un vaier
Şi cântecele toate
alunecă-n plâns ?
Nu vezi cum aripi de corbi
cerul au stâns
Şi se-nmulţeşte neamul de orbi ?
N-auzi că lupul e un animal
de pe lângă casa omului
care ne dă lână, untură,
icre, apă potabilă şi cultură ?
Nu vezi că albul nu-i alb
şi negru-i o zi nesfârşită
plină de soioase oraţii
în care se bea din goale pahare
şi se mănâncă decoraţii ?
N-auzi cum copilul spune mamă la şerpi
şi cum se-nvaţă mersu-n genunchi
când bărbaţii de voinţă sunt sterpi ?
Când în cer se ia vamă
plecărilor de cocori
n-auzi, şi nu vezi,
şi nu mori ?

Constantin POPA

”Pe-ndolierea frunzei s-a mai rotit un an”. 
Zece, nouă, opt, şapte, şase, cinci, patru, trei, doi, 

unu! Revelion, „Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani!”, 
chiolhanuri, „Şi cine să trăiască...”, vin fiert, brazi 
împodobiţi, urători, „Ş-altă dată, ş-altă dată o s-o 
facem şi mai lată...!” planuri şi proiecte, cozonaci, 
„porcării” (afumături, adică!). Mini-vacanţă, „În 
Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii 
s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu 
iubit pe Tine numindu-Te; şi Duhul în chip de 
porumb a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai 
arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, 
mărire Ţie!”, slujbă la-mpărăţie, probleme de 
serviciu, „unde-aţi petrecut sărbătorile?”, „Hai să 
dăm mînă cu mînă / Cei cu inimă română / Să-
nvîrtim hora frăţiei / Pe pămîntul României...”, 
geruri, „Iarna-i grea, omătu-i mare”, îngheaţă apa, se 
opreşte curentul, se rup ciolane pe gheaţă, gazul 
arde centralele, facturile ard buzunarele, importata 
zi a îndrăgostiţilor, ce nu pune preţ pe sentimente, ci 
pe raţiuni comerciale (nu e cam puţin să iubeşti doar 
o zi pe an?!), dragobetele străbun cu nume de bîlci şi 
neluat în seamă de români, Ziua ceferiştilor (la 
şcoală învăţam despre Vasile Roaită şi despre sirena 
lui ce chema muncitorii la luptă, apoi am aflat că 
tînărul utecist era agent al Siguranţei – de-ale 
istoriei!), duminica vameşului şi a fariseului (adică 
duminica în care trebuie să petreacă la greu 
afaceriştii şi politicienii români!), mărţişor, 8 Martie – 
Ziua Internaţională a Femeii, 40 de pahare şi 
sfinţişori cu nucă şi miere, duminica lăsatului secului 
de carne (taman duminica pe care sunt obligaţi să o 
serbeze românii în fiecare zi!), echinocţiul de 
primăvară, ziua egală cu noaptea, poisson d'avril, 
adică ziua păcălelilor (cum urmaşii lui Traian şi 
Decebal au fost mereu păcăliţi de-a lungul istoriei, 

Acest numar este ilustrat cu lucrări din expozitia 
“Sens şi semnificaţie“ - Galeriile Municipiului Iaşi
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fragmentarium istoric

Figurile tutelare ale devenirii noastre istorice au 
pătruns, aşa cum este firesc,  în memoria noastră colectivă 
unde, fiecare potrivit meritelor atribuite de fiecare 
generaţie sau de generaţii succesive, au ocupat poziţii 
privilegiate în sedimentul fertil al conştiinţei de neam şi, 
mai apoi, al celei naţionale. Alături de numele marilor 
noştri conducători, mai vechi sau mai noi, au fost invocate 
şi numele consoartelor lor, adesea văzute în 
complementaritate cu iluştrii lor soţi şi date drept pildă 
pentru maniera în care au ştiut să-şi joace rolul în viaţa 
societăţii şi pe scena istoriei. În vremurile mai apropiate de 
noi astfel de figuri au fost adesea evocate şi cazul reginelor 
României moderne este ilustrativ în acest sens (mai cu 
seamă cel al reginei Maria). În cele ce urmează vom încerca 
o schiţă de portret pentru Elena Cuza, întâia primă 
doamnă a României, stat naţional modern, cea atât de bine 
cunoscută sub numele de Elena Doamna. Asocierea ei cu 
Domnitorul Unirii şi desăvârşita devoţiune pentru 
persoana acestuia, opera sa caritabilă şi filantropică, 
modestia şi prezenţa ei discretă, generozitatea, 
compasiunea şi demnitatea manifestate în mai toate 
prilejurile au fost tot atâtea argumente pentru ca cei 
(puţini, din păcate) care  au evocat-o în scrierile lor să-i 
închine frumoase pagini. Amintim aici monografia – 
singulară din păcate – semnată în perioada interbelică de 
Lucia Borş, dar şi volumele de documente  
(corespondenţă) sau de studii colective apărute în anii din 
urmă sub coordonarea Auricăi Ichim alături de Virginia 
Isac, sau alături de Mircea Ciubotaru şi Sorin Iftimi – ca să 
amintim doar câteva dintre ele. 

Născută la 17 iunie 1825, la Iaşi, în familia marelui 
postelnic Iordache Rosetti şi a Catincăi (Ecaterina) Sturdza, 
Elena se înrudea cu marii boieri de neam ai Moldovei şi a 
avut, asemenea lor, un destin zbuciumat şi pilduitor 

pentru marile prefaceri pe care avea să le străbată întreaga 
ţară în frământatul veac al XIX-lea. A avut o soră, Zoe, 
născută la 10 februarie 1833 şi un frate, Theodor, născut în 
1837. Copilăria şi-o petrece sub autoritatea de nedisputat a 
mamei la Soleşti şi Miclăuşeni, moşiile preferate de familia 
sa pentru ca studiile să le înceapă Şcheia la unchiul său, 
Constantin Sturdza, sub îndrumarea unor guvernante şi 
profesori străini de la care învaţă şi limbile franceză şi 
germană. Îşi va continua instrucţia, specifică epocii, la Iaşi 
unde îşi trăieşte şi adolescenţa. Viaţa din capitala Moldovei 
îi oferă bucuriile specifice rangului său şi educaţiei pe care 
a primit-o, dezvăluindu-i dincolo de realităţile adesea 
bucolice ale mediului rural familiar din copilărie şi 
avatarurile unei vieţi cu trăsături cosmopolit 
modernizatoare animată de ritmul de sarabandă a unor 
prefaceri înnoitoare. Petrecerile din marile case boiereşti ca 
şi preocupările mondene nu îi sunt străine dar nu îi 
acaparează decât în mică măsură interesul. Împreună cu 
buna sa prietenă, Hermiona Asachi, nu zăboveşte doar 
asupra lecturilor din autorii străini la modă în epocă, 
francezi cu precădere, nu participă doar la viaţa 
protipendadei ci, animată de simţ civic şi matură 
responsabilitate se implică în opere caritabile şi de 
binefacere devenind interesată şi de viaţa politică a epocii. 
Nu este considerată o mare frumuseţe în epocă – părerile 
contemporanilor şi imaginile ei păstrate îndrituiesc o 
asemenea apreciere – dar este o prezenţă minionă, plăcută 
şi se face remarcată prin ovalul bine definit al feţei, prin 
privirea calmă şi senină, uneori severă, a ochilor săi negri, 
prin părul negru şi bogat, ca şi prin conturul precis şi bine 
pronunţat al sprâncenelor. În casa Mavrocordat îl va 
întâlni pe cel menit a-i fi soţ şi tovarăş de viaţă, Alexandru 

Ioan Cuza, la acea vreme un personaj de remarcat prin 
înfăţişare şi participare la boema ieşeană, expansiv şi 
petrecăreţ, versat în tainele şi intimităţile tumultosului 
high-life ieşean. Cei doi se vor căsători la Iaşi în luna aprilie 
a anului 1844. De remarcat faptul că tânărul mire refuză 
din foaia dotală a Elenei robii ţigani, fapt semnificativ în 
epocă pentru credinţa în libertate şi egalitate, concepţii larg 
împărtăşite de cei care văzuseră luminile noii epoci în 
capitalele occidentale şi gândeau cu ardoare la progresul 
propriei ţări şi naţii. Chiar dacă – aşa cum este de largă 
notorietate - statornicia conjugală nu l-a caracterizat pe 
Alexandru Ioan Cuza el nu uită, la puţină vreme după 
celebrarea căsătoriei sale, în luna mai 1844 să adreseze 
aceste rânduri mamei soţiei sale: „Dragă mamă, nu găsesc 
cuvinte care să vă descrie recunoştinţa de care este 
pătrunsă inima mea, pentru dumneavoastră de a fi adus pe 
lume pe Elena şi de a-i fi dat în acelaşi timp principiile care 
fac fericirea mea; cu toate că de puţin timp sunt aşa de 
fericit de a o avea de soţie, credeţi că voi şti să preţuiesc 
sacra comoară pe care mi-aţi încredinţat-o şi nu voi neglija 
nimic pentru a-i face mai puţin amar regretul 
despărţirii…”. Într-adevăr credinţa şi principiile Elenei au 
făcut-o să treacă peste infidelităţile soţului, să i se dedice 
lui şi, mai apoi, din 1873 memoriei sale, să facă gesturi de 
care puţine femei aflate în situaţia ei ar fi fost capabile. 
Deviza familiei sale de origine „teferi în negură şi senin” i-
a călăuzit viaţa şi a determinat-o la cerbicia cu care şi-a 
apărat căminul trecând mai presus de interesele şi 
demnitatea ei. 

Momentul definitoriu al vieţii tânărului cuplu şi a 
destinului hărăzit ulterior lor şi ţării a fost fără îndoială 
evenimentul dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza din 
ianuarie 1859. Într-un interviu publicat în ziarul ieşean 
„Opinia” la jumătate de secol după realizarea statului 
naţional modern român, în 1909, Elena Cuza îşi aminteşte 
astfel momentul:  „În seara de 3-4 Ianuarie, pe când 
şedeam la masă, au venit la noi vreo câţiva amici printre 
care şi fratele său de arme colonelul Pisoschi ca să-l roage 
să vină negreşit după masă la Elefant, o sală de adunare 
unde şedea Costache Rolla, căci aşa s-au hotărât 
naţionaliştii, ca să se lege cu toţii în acea seară asupra 
persoanei de susţinut la domnie. Cuza cu toate 
rugăminţile amicilor săi n-a voit să se ducă – deşi eu am 
insistat pe lângă dânsul – şi le-a spus: „Faceţi voi ce 
credeţi, căci pe oricine aţi alege dintre ai noştri eu aprob şi 
semnez cu amândouă mâinile, numai Mihalache sau 
Grigore Sturdza să nu fie” … şi a plecat la teatru. Teatrul 
era la Copou unde este astăzi universitatea. Eu am rămas 
acasă. Peste noapte, pe la orele 12, mă pomenesc cu fratele 
meu Costache Rosetti venind într-un suflet să-mi spună 
cele petrecute la Elefant, căci îl rugasem de cu vreme şi-l 
aşteptam, neputând să dorm. Ghici cine s-a ales? îmi zise 
el. Nu pot… spune-mi tu în grabă …Bucură-te … Mă 
bucur dar să nu fie Mihalache sau Grigore Sturdza…Dar 
aide odată spune-mi… Tu te-ai ales… Ce vorbă este asta? 
Nu te pricep. Dar pentru numele lui Dumnezeu spune-mi 
odată cine e? Nu mă fierbe aşa… Ia, cine să se aleagă? Pe 
Cuza l-au ales .. şi s-au jurat cu toţii de au semnat actul, şi 
s-au dus sa-l ia de la teatru şi să-i vestească alegerea… 
După câtva timp a sosit şi Cuza. Era alb ca hârtia la faţă. Şi 
cum a intrat în casă s-a trântit pe un fotoliu şi mi-a zis 
oftând: Fi-va oare bine de noi? Fi-vom oare la înălţimea 
nevoilor ţării şi ale neamului? Şi Cuza mi-a povestit cum a 
aflat ştirea. Tot PĂisoschi i-a adus-o la teatru şi tot el i-a 
propus şi candidatura … Cătaşi-vă de treabă şi nu glumiţi 
cu mine, le-a zis amicilor săi Cuza. De domnie îmi arde 
mie… Şi apoi ce fel de Domn voiţi voi să aveţi când 
Sturdzeştii au lăzi de galbeni. Ia uitaţi-vă eu nu am decât 5 
lei în buzunar… Dar Pisoschi a început să se jure şi să 
spună că pe Cuza l-a hotărât adunarea şi să-l creadă că 
doară nu-i copil să glumească. Că, văzând cum diferitele 
candidaturi naţionale cad una câte una adunarea începuse 
să se risipească deznădăjduită; până şi Kogălniceanu, cel 
mai stăruitor, ieşise din sală dezgustat, când Pisoschi a 
propus deodată pe Cuza. Propunerea a căzut asupra 
adunării ca ceva providenţial; ea a fost primită şi semnată 
de toţi, iar a doua zi la 5 ianuarie, votată nu numai de 
naţionali ci şi de partizanii Sturdzeştilor aşa că a întrunit 
unanimitatea voturilor adunării. Parcă văd şi acum 
veselia, dusă până la delir, de care erau cuprinşi ieşenii … 
O! Cât de dragi îmi sunt mie ieşenii; câtă recunoştinţă le 
port … Lumea se aduna pe străzi şi plângea de bucurie. 
Casa noastră era a tuturor … De dimineaţa până seara 
defilau cu miile şi eram slăviţi şi preamăriţi, căci Cuza era 
iubit în Iaşi, şi cunoscut ca om bun, bun din cale afară … 
După 19 zile s-a făcut alegerea în Bucureşti, cam tot la fel 
cu cea din Iaşi şi astfel s-a săvârşit în persoana sa Unirea 
celor două ţări.” Din cuvintele sale oricine poate înţelege 
că Elena Cuza era nu doar un observator al scenei politice 
din preajma Unirii Principatelor, ci un personaj iniţiat şi 
interesat de culisele politicii, de mersul treburilor mari ale 
ţării şi de destinul acesteia. Într-o scrisoare către mama sa, 
de care s-a simţit legată profund întreaga viaţă, 
mărturisea: „…Sper că va veni un timp mai fericit, când 
voi putea să lucrez, poate, cu mai mult folos … Nu ştiu 
dacă mă înşel, dar îmi pare că la noi nu a sosit încă 
momentul pentru o femeie de a lua partea sa de acţiune 
binefăcătoare în opera de civilizaţie a noastră.” Se 
întrevede aici realismul ei, ca şi speranţa într-o emancipare 

atât de aşteptată şi necesară pentru propăşirea societăţii 
noastre.  
În viaţa lui Alexandru Ioan Cuza se strecurase o 
principesă văduvă, mama lui Milan, viitorul principe al 
Serbiei, fiica antiunionistului Costin Catargi şi anume 
Maria Efrem Obrenovici, personaj care a maculat viaţa 
conjugală a Domnitorului Unirii. Resemnată, dar demnă, 
Elena Cuza va petrece trei ani la Paris departe de 
„încurcăturile” dâmboviţene şi va cunoaşte viaţa din 
„Oraşul Lumină” fără a uita de baştina sa şi de prietenii 
fideli rămaşi acasă cu care a corespondat mereu. 
Incapabilă de maternitate Elena Cuza îşi va vărsa pre 
plinul inimii asupra copiilor orfani şi părăsiţi găsindu-şi 
astfel o vocaţie de ocrotitoare mai presus de cea hărăzită 
de natură. Mai mult, cum bine se ştie ea va adopta după 
revenirea ei în ţară, în iulie 1862, cei doi copii ai soţului 
său născuţi din dragostea lui vinovată cu Maria 
Obrenovici. Adopţia s-a produs, după legea vremii, în 
anul 1865. Opera sa filantropică şi caritabilă, viaţa şi 
activitatea ei alături de Alexandru Ioan Cuza până la 1873 
şi, mai apoi, destinul ei şi perseveranţa cu care s-a dedicat 
memoriei Domnitorului Unirii vor constitui subiectul 
nostru în numărul următor al revistei.  
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Ipostaze ale feminităţii: 
Elena Cuza
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tertium non datur

Candidatul va descoperi apoi în cabinetul de 
reflecţie cîteva imagini care îl vor introduce în 
simbolismul masonic. Va vedea o planşă care 
reprezintă un cocoş. Această pasăre cocoţată ăn vîrful 
clopotniţelor este desemnată atît în simbolismul 
ecleziastic, cît şi în cel masonic ca pasărea care anunţă 
lumina. El este ales pentru a prefigura această stare de 
vigilenţă. Cocoşul este cel care cîntă dimineaţa 
primul, în zori, pentru a anunţa lumina. Ceea ce ne 
intetresează astăzi este lumina interioară, aurul pur al 
filosofilor. Asta ne face să înţelegem cocoşul 
reprezentat în cabinetul de reflecţie. Această lumină 
interioară este cea pe care o percepe candidatul în 
momentul cînd i se ridică bandoul de pe ochi, 
nicidecum lumina fizică! În cabinetul de reflecţie mai 
poate fi văzut şi un craniu pentru a evoca ideea de 
meditaţie asupra morţii. Clepsidra este de asemenea o 
indicaţie asupra timpului care trece şi evocă de 
asemenea moartea; dar este aici şi un raport 
cu...vanitatea! Viitorul iniţiat nu ştie că va lucra mai 
tîrziu asupra principiilor morţii şi învierii; el va 
înţelege curînd că trece de la viaţa actuală la o altă 
viaţă. Sulful, mercurul şi sarea sînt ingrediente 
prezente în cercetarea alchimică. Prezenţa lor în 
cabinetul de reflecţie este o aluzie pentru a evoca 
transformarea interioară. Camera de mijloc – este de 
asemenea un nou cabinet de reflecţie dar de această 
dată, colectiv sau templu interior colectiv – este 
drapată în negru în semn de doliu, amintind moartea 
arhitectului Hiram. Nu este dificil a înţelege că este 
vorba şi aici de moarte şi renaştere.       

-Vă rog să faceţi cîteva remarci despre arborele sefirotic.
-În inima cabalei ebraice se înalţă arborele 

sefirotic. Prima idee în raport cu masoneria, cea din 
lojile „albastre”  este prezenţa celor trei coloane: 
Ghebourah, forţa, Thipheret, frumuseţea şi Chokham, 
înţelepciunea. Unele rituri fac aluzie la o a patra 
coloană – Binah, inteligenţa. În ateliere, fiecare din 
ofiţeri şi demnitari este aşezat în aşa fel încît să 
reprezinte unul din sefiroturi. În cursul cercetărilor 
mele, şi am menţionat aceasta în cartea mea, proiecţia 
desenată a pietrei cubice prezentă în lojile albastre 
este exact reflexia arborelui sefirotic, chiar dacă acest 
desen trebuie întors cu capul în jos, astfel capul 
„keter” sefiroturilor să-şi găsească locul, deşi după 
ştiinţa mea nimeni nu a făcut această observaţie. 
Cabala se regăseşte cu preponderenţă în atelierele de 
perfecţie. Este un drum iniţaitic de o imensă 
bogăţie...Sînt 49 de porţi de care trebuie trecut pentru 
a o deschide pe a 50-a, adevăratul început. Trebuie 
parcurse cele 32 de căi (22 de litere ebraice şi 10 
sefiroturi) pentru a se opri la fiecare „vas” sau sefirot 
şi a studia cu grijă pentru a înainta în căutarea 
templului interior.

-Amintiţi deseori în cartea dvs. despre un simbol foarte 
cunoscut: Steaua lui David. Vă rog să faceţi cîteva 
consideraţii pe marginea acestui simbol.

-Este cunoscut acest simbol al stelei în şase colţuri. 
În una din cărţile sale, Marcelin Berthelot afirmă că 
adevărata pecete nu este o stea ci înlănţuirea 
„traseelor de lumină”.  Pentru ceea ce este steaua, am 
intima convingere că acest simbol este printre cele 
mai preţioase pe această cale. Ea adună două 
triunghiuri provenite din simbolismul celor patru 
elemente. Este apa (unghiul de sus) şi focul (unghiul 
de jos), altfel spus căsătoria regelui şi a reginei, după 
o formulare alchimică. Soluţia alchimică este evident 
ascunsă în această faimoasă stea. Dacă o proiectăm în 
trei dimensiuni, legătura dintre puncte ca forma un 
cub. Interpenetrarea unei a doua stele va reprezenta 
16 puncte; dacă le înconjurăm cu o sferă obţinem 
totalitatea structurii templului nostru interior: altfel 
spus matricea.

totul este guvernat de o structură 
universală
-Lumea este guvernată de o structură universală cosmică? 
Totul este reglat prin măsură şi greutate, aşa cum spunea 
înţeleptul Solomon?
-Ceea ce am răspuns anterior constituie o parte a 
răspunsului la această întrebare. Regele Solomon a 

o expresie a numărului. Un număr este o entitate care 
conţine toate proprietăţile. Pitagora spunea că orice 
număr închide în el numeroase proprietăţi. În 
matematică, litera N este un ansamblu al tuturor 
posibilităţilor cunoscute. Numărul poate reprezenta o 
figură geometrică sau o funcţie. UNUL este 
indivizibil, şi va fi totdeauna UNUL căci se va 
constata că se repetă la nesfîrşit egal cu el însuşi. 
Occidentalii au fondat gîndirea lor pe cantitate. 
Realitatea care se fondează pe armonia proporţiilor şi 
pe tradiţie, caută în număr şi relaţii analogice. În 
limbile tradiţionale fiecare literă corespunde unui 
număr şi acest număr conţine un sens ascuns, un sens 
magic, esoteric. În cabala ebraică, sensul este căutat 
prin analogii între fraze comparîndu-se sumele 
literelor/cifrelor.

raportul nostru cu interioritatea
- Cum vedeţi echilibrul celor patru elemente 

fundamenatale?
- Mai întîi trebuie amintit că cele patru elemente 

(apa, aerul, pămîntul şi focul) intră în compoziţia a tot 
ceea ce a fost creat. Mişcarea elementelor se produce 
fără intervenţia conştiinţei sau a voinţei. Echilibrul lor 
nu este totdeauna realizat în creaţiile omului. Dar este 
suficient ca un tablou să le conţină pe toate şi aproape 
în egală măsură pentru ca imaginea să intre în 
rezonanţă cu fiinţa noastră profundă.

Echilibrul lor este de asemenea magic şi spiritual. 
Este una din părţile cele mai ascunse ale magiei – sau 
a acţiunilor asupra energiilor – cu refelectări asupra 
inimii. Sînt mai multe tehnici pentru aceasta. Ceea ce 
am descruis eu în cartea mea este legat de yoga 
(respiraţia yoga şi meditaţia asupra fiecărui element). 
Sînt însă cîteva pericole în a practica aceste exerciţii 
fără precauţie. Ca în sofrologie este util a vizualiza o 
ancorare în pămînt prin rădăcini pe care le vedem 
crescute în corp. Fiecare element este asociat unei 
părţi a corpului fizic. Focul este asociat capului, aerul 
pieptului, apa stomatului şi pămîntul picioarelor. O 
relaxare în profunzime se impune practicînd diferite 
exerciţii de respiraţie; apoi vizualizarea de la opt la 
zece secunde a fiecărui element concentrînd atenţia 
pe fiecare parte a corpului în relaţiile precizate 
anterior. Coborînd de fiecare dată cu mult calm, 
revenind apoi la starea normală. Dezechilibrul lor 
este în relaţie cu suferinţele noastre. Natura fiecărui 
element (cald, rece, umed sau uscat) trebuie luată în 
seamă. Legăturile nu sînt simplu de estimat, căci sînt 
amestecuri de genuri care dau mai multe combinaţii 
posibile: focul poate fi cald şi sec, aerul cald şi umed 
sau rece şi sec. Dacă exerciţiile sînt practicate cu 
seriozitate, se obţin rezultate satisfăcătoare.

-Care este lecţia cabinetului de reflecţie?
-Aţi abordat o chestiune pe care o dezvolt în 

viitoarea mea carte la care lucrez asiduu. Foarte 
bogată în învăţăminte, această primă punere în 
condiţia de reflecţie îl pune pe candidatul la iniţiere în 
relaţie cu interioritatea sa. Este o invitaţie la prima 
introspecţie. „Dacă doar curiozitatea te-a adus aici, 
atunci îndepărtează-te!”, este una din frazele înscrise 
înscrise pe pereţii cabinetului de reflecţie, o frază care 
îl aşază pe candidat în faţa unor responsabilităţi. 
Abrevierea care figurează pe unul dintre pereţi, 
VITRIOL, îi indică un prim element de răspuns: Visita 
interiorem terrae rectificando inveniens operae 
lapidem/ Vizitează interiorul pămîntului şi prin 
rectificare vei descoperi piatra ascunsă.  

omul trăieşte şi vibrează cu sufletul 
cosmic

Bogdan Mihai MANDACHE: - Sînteţi autorul unei 
foarte interesante incursiuni într-o lume a simbolurilor cu 
preponderenţă geometrice ( Harmonie des structures 
géométriques: Les Tracés de lumière). Esoterismul este 
constitutiv naturii umane? Distincţia esoteric-exoteric este 
evidentă?

Georges DARMON: - Esoterismul este prin 
definiţie căutarea adevărurilor ascunse, dincolo de 
dogmele religioase. Pentru mulţi înseamnă a porni în 
căutarea tradiţiei primordiale şi într-o oarecare 
măsură a pune întrebarea: ce a fost înainte? Este 
probabil constitutiv naturii umane – de unde 
faimoasa triplă întrebare celebră: cine sînt? de unde 
vin? încotro mă îndrept? În funcţie de educaţia socială 
sau religioasă primită, individul ia cunoştinţă sau nu 
de necesitatea căutării. O va face fie în cadrul unei 
societăţi iniţiatice, fie altundeva unde îl va îndruma 
educaţia sau aspiraţiile sale. Aceasta îl va duce către 
introspecţie, şi cu timpul va învăţa că răspunsurile 
sînt în el însuşi. Simbolurile întîlnite în această muncă 
de căutare fac apel prin ştiinţa analogică la arhetipuri 
care adeseori îi arată realul ascuns, retrezesc atît 
memoria colectivă, cît şi memoria individuală. 

Exoterismul este contrariul esoterismului. Ceea ce 
este în faţa noastră în cotidian. Dar puţin cîte puţin, 
cu cît aprofundăm căutarea esoterică, acest real 
dispare şi se defineşte ca altceva din ce în ce mai 
puţin real şi arbitrar. Religiile asiatice menţionează 
acest lucru. Buddhismul vorbeşte de impermanenţă. 
Realitatea adevărată este altceva. Totalitatea tuturor 
posibilităţilor este adevărata noastră realitate. Ea ni se 
arată prin vibraţii, energii şi alte lucruri care nu sînt 
neapărat concrete. Ştiinţa se refugiază în spatele 
convenţiilor...     

-În cartea amintită, faceţi numeroase trimiteri la 
simbolurile geometrice. Lumea este creată după principiile 
geometriei? Aţi identificat canonul Armoniei? 

- Din cele mai îndepărtate timpuri, oamenii au 
căutat un limbaj universal ceea ce i-a dus la 
descoperirea formelor simbolice care reducînd la 
esenţial exprimă idei variate şi extrem de bogate. 
După modesta mea părere, geometria 
prezidează/guvernează tot ceea ce există. Cei din 
vechime au descoperit natura şi prin observaţii 
succesive planetele, stelele, plantele, mineralele; 
constatarea e simplă: totul este constituit din forme 
geometrice. Mandalele au forme care permit căutarea 
structurii, armoniei şi echilibrului. Dacă se meditează 
suficient timp asupra unui subiect adeseori se 
creionează sub o formă geometrică.

Canonul armoniei rezidă mai curînd într-o 
spargere a simetriei. Esenţialmente sîntem toţi diferiţi 
– din fericire – şi din acest motiv simţurile noastre sînt 
diferite, iar din acest motiv frumuseţea nu poate fi 
discutată. Dar sigur, există un gen de matrice comună 
care nu poate fi negată şi prin aceasta ceea ce este 
observat intră în rezonanţă cu fiinţa noastră 
profundă, după percepţia fiecărui individ. Fiecare 
vibraţie este o undă. Universul şi viaţa sînt oscilaţii şi 
radiaţii. Orice dizarmonie este însoţită de o undă care 
îi este proprie. Orice acţiune armonică întăreşte 
forţele profunde şi interactive ale dinamismului 
universului şi al fiinţei noastre. O matrice este pentru 
mine preexistentă...Omul este legat de întreg 
cosmosul. El trăieşte şi vibrează cu sufletul cosmic.    

-De la Pitagora se vorbeşte despre numere, despre 
puterea numerelor. Este o magie a numerelor? Totul este 
guvernat de număr?

-Numărul este expresia lui UNU, adică a unităţii. 
A-l diviza prin fracţionare înseamnă a obţine o serie 
de fracţii care vor fi toate egale cu unul. Numerele 
reprezintă structura geometriei, universul însuşi fiind 

Ianuarie 2013

Georges Darmon: 
Totalitatea tuturor posibilităţilor 
este adevărata noastră realitate

Interviu realizat de 
Bogdan Mihai MANDACHE 

(continuare în pagina 5)
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ut pictura poesis
ilustrat de altfel în panourile monumenale lucrate în 
tehnica sgraffito şi cea a mozaicului, împodobind unele 
edificii la Botoşani sau Fălticeni. Călin Baban 
explorează grafic virtuţile liniei perpetuând adeziuni la 
un hyperrealism occidental al vremii din urmă. La 
amândoi artiştii Bucovina nu se rezumă doar la pitoresc 
şi nici la un vag paseism care l-ar exalta în evocarea 
monumentelor istorice; lucrările lor fac un apel la spaţii 
şi valori de o aspră trăinicie, resuscitând sugestia unei 
noi, moderne reevaluări.

Acelaşi funciar ataşament, pentru spaţiul Bucovinei 
îl afirmă şi peisajele în acuarelă expuse de Mircea 
Eugen. De altfel, abordarea acuarelei exprimă nu 
numai opţiunea statornică pentru o tehnică şi un gen, ci 
şi performanţele sale valorice din ultimile sale trei 
decenii de activitate. Peisajul şi acuarela, constituie, 
prin ele însele, o provocare ce îi solicită sentimente şi 
trăiri inedite dar şi o particulară viziune a celor văzute 
şi pătrunse. Se impun o polivalentă diversitate dar şi o 
magie a culorii, decantări rafinate ale simţului tactil, o 
certă stăpânire a compoziţiei dar mai presus de toate o 
capacitate de a le sintetiza în miraculoasa lor 
interferenţă. Inefabilul, acel duh al acuarelei se 

desemnează şi el ca element specific şi definitoriu. 
Fluiditatea culorii, nebulozităţile străpunse de vârfuri 
de cetini diminuează consistenţa materiei dar nu o 
elimină. 

Nimic narativ în aceste peisaje. Autorul nu 
povesteşte ci propune, sublimează stări de suflet, nu 
redă ci sugerează. 

Artistul este un reflexiv, gustând plenitudinea unei 
duble, fericite împliniri – cea rară, a integrării într-un 
peisaj mirific şi totuşi sobru, dar şi cea a desăvârşirii 
artistice. 

La polul opus, sub semnul preeminenţei 
picturalului, Mihai Cosovanu, pendulează între 
virtuţile culorile, afirmând în peisajele şi naturile sale 
statice, vigoarea rusticităţii, exuberanţe vegetale, 
energii solare în petale de flori. Orientare spre pitoresc 
şi vitalitate. 

Lucrările expuse de sculptorul Const. Crengăniş ar 
avea un caracter retrospectiv, pornind de la acel Iov, 
conceput de autor în anii formării şi afirmării sale, 
escaladând apoi celelalte stadii ce enunţă 
particularităţile sale identitare. Este un traseu finalizat 
în lucrări ca Trecere, Pas în doi, Depărtare, mărturisind 
maturitatea şi evidentele performanţe a trei decenii de 
activitate artistică. 

Proteic în tratarea modernă a formelor, artistul nu 
cantonează, nerămânând partizanul unei anumite 

constante stilistice. Gliptica sa evoluează dinamic, 

Sub acest generic au fost expuse lucrările celor şapte 
expozanţi la Galeria Municipiului Iaşi. Este cea de a 
patra manifestare de acest gen în spaţiul expoziţional 
amintit, inaugurat la 15 octombrie anul (recent) trecut şi 

... cea mai bine organizată. Selecţia lucrărilor dar mai 
ales panotarea lor, indică din partea organizatorului – 
pictorul Mircea Eugen – intuiţia celui în stare de a 
realiza o adevărată compoziţie, echilibrând, cromatic şi 
dimensional “componentele” – tablouri, virtuţile 
graficii cu cele ale culorii, ale uleiurilor şi acuarelelor; 
sculpturile expuse structurează arhitectonic întregul 
ansamblu. Sperăm într-un spaţiu expoziţional de 
durată şi de marcă… .  

Expoziţia se deschide omagial cu două lucrări ale 
pictorului Costin Neamţu din Bucureşti – expozant aici 
într-o „personală” cu două “stagiuni” mai înainte. Este 

un omagiu avertizând şi un însemn premonitor al 
exigenţelor valorice de care expoziţiile viitoare vor 
trebui să ţină seama… .   

După numeroase apariţii în public (manifestări de 
grup dar şi apreciate „personale”) Gabrel şi Călin 
Baban (tatăl şi fiul) fac dovada, succesiv, unei 
incontestabile maturităţi stilistice, vizibile în trăsăturile 
definitorii ale artei fiecăruia. Picturile şi grafica lor 
comportă trăsături comune dar şi distincte. Ambii s-au 
născut şi s-au şcolit într-o primă fază în aceleeaşi locuri; 
s-au (re)stabilit ulterior, după studiile superioare, la 
Fălticeni, respectiv Suceava, unde îşi desfăşoară 
activitatea artistică dar şi cea didactică. Ambii sunt 
fascinaţi de urmele persistând puternic în Bucovina ale 
unei milenare civilizaţii a lemnului, ale cărei repere, în 
spaţiu şi timp, se succed din negura unei străvechi 
cronologii şi până târziu, spre zorii epocii moderne. 

Gabrel Baban are vocaţia integrării geometrice a 
construcţiilor şi artefactelor rustice în spaţii extinse, 
incitând viziunea unor ample perspective; artistul 
manifestă în tuşe şi un original şi discret poantilism, 

„Sens şi semnificaţie” la 
Galeria Municipiului Iaşi

Gh. MACARIE

Lucian SMĂU - „Himeră“

Costin NEAMŢU - „Peisaj din Sevilla“

sub semnul unor orginale metamorfoze. Geometrismul 
suprafeţelor, reevaluarea viguroasă şi fantezistă a liniei, 
aspiraţia spre iraţionalul şi ascunsul lăutric al fiinţei 
umane, descinderea în arhetipal – toate resuscitează 
polimorfismul şi aspiraţia permanent creatoare. Opera 
de sculptor a expozantului este una deschisă. 

Prin tot ce a creat, de la statuile şi busturile 
monumentale, de for public din Iaşi sau din alte 
localităţi, la metamorfozele gândirii din gliptica sa 
modernă, dimensional mică, Const. Crengăniş se 
afirmă, pe plan ieşean dar şi naţional, drept unul din cei 
mai buni sculptori ai generaţiei sale.  

Îndatorat Iaşului prin formaţia sa la Academia de 
artă „George Enescu”, Lucian Smău este unul dintre cei 
mai productivi sculptori ieşeni. Între 1991 şi 2012 a 
expus în cadrul a zece personale şi, în acelaşi interval, 
la mai multe participări la expoziţii de grup, tabere de 
sculptură (din ţară şi străinătate). 

Oscilând între diverse formule stilistice, majoritar 
îndatorate unei vizualităţi moderne, autorul îşi afirmă 
pregnant opţiunea pentru o modernă stilizare a 
formelor şi volumelor. Dacă Himerele sale prezente în 
expoziţie rememorează amintiri din mediul autohton al 
lui Paciurea, celelalte lucrări trimit prin esenţializarea şi 
desfăşurarea în spaţiu, la sculturi europene interbelice 
sau la culturi exotice descoperite în apelul spre arhaic şi 

mit de după1900. Reprezentativă este lucrarea Africana 
amintind de arta de Benin. Stilizarea mărturiseşte 
capacitatea artistului de la sonda adâncuri şi 
caracteristice ale unei străvechi civilizaţii. Artizan 
avizat în marmură şi granit, meşter de talent în 
obţinerea raportului de lumini şi umbre prin polizarea 
şi lustruirea metalului, Lucian Smău îşi depăşeşte 
meşteşugul prin relevarea ideii. 

Călin BABAN - „Landscape 9“
Constantin CRENGĂNIŞ - „Compoziţie“

Mihai COŢOVANU - “Peisaj citadin“

Gabriel BABAN - „Punte la fântâna mare“
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privitor ca la teatru

Când scrii cuiva o scrisoare, ea se va contura după 
chipul celor doi „actori” ai acestui proces - după felul 
celui care-şi aşază gândurile pe hârtie şi după felul 
celui care se profilează dincolo, în spaţiul imaginar. 
Şi-atunci scrisorile pot fi oficiale sau pline de căldură, 
respectuoase sau vibrante, rezervate sau nelămurite.  
Dar când îi vorbeşti celei de-a doua jumătăţi din tine, 
celei căreia te-ai dedicat vreme de trei decenii, când i 
te adresezi celei pentru care ai suferit şi pentru care 
te-ai bucurat în momentele intense, atunci cuvintele 
se înşiră fără sfârşit, parcă, tremură pe nesimţite, 
prind viaţă şi sunt atinse de o inspiraţie neînţeleasă. 
Aşa scrie Toma Hogea - actorul şi regizorul de la 
Teatrul „Luceafărul” din Iaşi, profesorul de la 
Facultatea de Teatru, autor de 
volum de poezii şi de 
studiu în 
domeniul 
teatrului de 
animaţie.

Apariţia 
de la Editura 
Sedcom Libris 
Despre arta 
actorilor păpuşari 
români. Dialoguri 
cu maeştri scenei 
„patronată” de 
Toma Hogea este o 
excepţie în peisajul 
lucrărilor dedicate 
acestei arii, nu foarte 
extinse, de interes. 
Cele două volume 
publicate în 2012, al 
treilea urmând să 
apară în 2013, constituie 
o vastă panoramă a 
teatrului de păpuşi şi 
marionete din ţara 
noastră, cuprinzând 
interviuri cu artişti, pagini 
de istorie a teatrelor, 
documente şi, nu în ultimul 
rând, fotografii din 
spectacole. Despre arta 
actorilor păpuşari români este o 
reală moştenire reconstituită 
printr-o muncă înverşunată a 
autorului nu doar cu 
materialul de dimensiuni 
uriaşe, ci şi cu sine însuşi. Cu 
acribie, cu minuţiozitate, cu 
înţelepciune şi multă 
răbdare, conturându-şi 
întrebările pentru colegii de 
breaslă, căutând informaţii, 
încercând cu orice mijloace să 
ajungă la cele mai vechi surse 
şi să ordoneze totul într-un 
veritabil roman despre lumea 
lui Vasilache şi Mărioara, a 
Cenuşăresei şi, mai ales, 
despre lumea zâmbetelor de 
copii, Toma Hogea, alături şi prin colaboratorii lui, 
redă teatrului românesc o parte importantă care-i 
lipsea. Se schiţează portete remarcabile ale unor 
oameni din trecut, care au clădit istoria teatrului de 
animaţie la noi (Cristian Frangopol, Cătălina 
Buzoianu, Ştefan Lenkisch, Dorina Tănăsescu, Aneta 
Forna Christu) sau ale unor personalităţi actuale, 
dăruiţi continuatori de drum (Cristian şi Cristina 
Pepino, Oana Leahu, Mona Marian). Nimic nu scapă 
artiştilor deveniţi comentatori ai fenomenului scenic, 
fie ei tineri sau mai în vârstă. Stârniţi de întrebările, 
de observaţiile sau curiozităţile colegului lor, actorii, 
regizorii, scenografii sau secretarii literari, de ieri şi de 

azi, îşi amintesc cu nostagie, cu emoţie şi bucurie de 
locurile unde au lucrat, de rolurile sau spectacolele 
cărora li s-au dedicat, descriind, în cele din urmă, 
istituţiile, oamenii şi timpurile prin care au trecut sau 
pe care le trăiesc şi le văd zilnic în cariera lor de artişti 
păpuşari. Paralele între teatrul instituţionalizat şi cel 
privat, între publicul din anii comunismului şi cel de 
acum, opinii despre statutul actual al actorului, 
despre necesitatea proiectelor în această branşă sunt 
doar câteva dintre subiectele sensibile atinse în 
paginile celor două volume. De fapt, privind în 
amănunt, vedem limpede că fiecare interviu este şi o 
ipostaziere a sinelui vorbitorului, iar Toma Hogea ştie 
la perfecţie cum să „mânuiască” firele dialogului 
pentru a scoate la suprafaţă detalii importante, piese 
din „muzeul teatrului de animaţie”, momente de 
sensibilitate. Totul într-o vastă încercare de a defini 
arta păpuşarului - „La începutul 

timpului meu, când m-am trezit 
şi am început să înţeleg (sau 
poate că dormeam încă şi faptul 
că mi-a fost revelat într-un vis 
adevărat), când am început să 
trăiesc teatrul, eram păpuşar. 
Călătoream prin sate 
înzăpezite şi păduri înecate 
de frunzele toamnei, în 
camioane hodorogite. 
Ningea şi zăpada ne 
acoperea ca pe nişte 
blânde, neputincioase 

creaturi de papier-mâché. (...) Ne mişcam în trape mici, 
ca şi în cuştile ce îngrădeau vieţile noastre ameţite de 
somn. De ce trăiam?” (Cătălina Buzoianu, Despre arta 
păpuşarilor români, p. 328).

Scrisoarea către vocaţia sa de-o viaţă pe care o 
concepe Toma Hogea, cu sensibilitate şi cerebralitate e 
o frumoasă călătorie cu popasuri în gări mai mici sau 
mai mari, în vremuri îndepărtate sau foarte aproape 
de destinaţie, cu popasuri la ore diferite. E o drumeţie 
entuziastă, poate unică, a unui om cu suflet de copil, 
cu ochi şi mâini de profesionist. Nu putem decât să 
aşteptăm continuarea acestor rânduri însufleţite 
închegate între copetertele celui de-al treilea volum.

Biserica din satul Giurgeşti (Tg. Frumos), 
cu hramul ”Tăierea capului Sf. Ioan”

Ioana PETCU
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Cu drag, teatrului de 
păpuşi - Toma Hogea

(urmare din pagina 3)

tertium non datur

avut intuiţie, şi acesta este unul din motivele esenţiale 
pentru care la iniţiere se face referire la el. Cred cu 
sinceritate că totul este guvernat de o structură 
universală şi totul tinde să dovedească aceasta. Nu 
este vieţuitoare, plantă sau piatră care să nu poarte 
amprenta acestei structuri. Catedralele, mosceile, 
templele sînt construite după acelaşi plan. Cum este 
vorba despre a reprezenta templul interior şi colectiv, 
toţi arhitecţii construcţiilor sacre au înălţat pe aceleaşi 
baze, conferite de transmiterea iniţierii din generaţie 
în generaţie.
Universul formează o totalitate organică şi 
indivizibilă. Toate părţile sale sînt interdependente. 
Totul se dă prin acele părţi şi se realizează în 
colaborarea care se instaurează între ele. Aceasta este 
una din afirmaţiile importante ale unei mari tradiţii 
de înţelepciune filosofică, care îşi are originea în 
gîndirea tuturor marilor filosofi. Pentru această 
gîndire filosofică, nimic nu este ca o insulă izolată în 
mare. Toate lucrurile sînt legate, pentru a relua 
expresia împăratului Marc Aureliu, ca printr-un nod 
sacru. Fiinţele sînt „împletite”, legate într-un tot, ca 
verigile unui lanţ sau ca firele unei ţesături. Un 
profund curent de viaţă le uneşte şi participă la 
armonia universală.    
Filosofiile stoică şi neoplatoniciană ne-au arătat că 
există un suflet unic al universului, la care participă 
toate sufletele individuale sau toate fiinţele 
particulare. În acest Suflet inteligent al universului 
fiecare fiinţă este în relaţie cu toate celelalte. Este ca 
un gen de prietenie între părţile întregului. Aceşti 
gînditori au vorbit de uniune a tuturor fiinţelor, într-o 
profundă „simpatie universală”. În această viziune a 
universului fiecare punct singular este un adevărat 
nod de relaţii. Fiecare fiinţă particulară, scria Hegel, 
nu există decît în raport cu alţii: totul este solidar şi 
interdependent. Mai mult, fiinţele nu sînt distincte, 
fiecare poartă în ea însăşi amprenta întregului. 
Microcosmosul reproduce deci macrocosmosul. 
Universul are, într-o oarecare măsură, o scriitură în 
oglinzi: el se reflectă în fiecare din părţile sale.
Omul este de asemenea o reflectare a întregului; el 
însuşi este un fragment al acestui univers. Patria sa 
este Fiinţa însăşi. El participă la cosmos, îi aparţine. El 
este în simpatie universală cu fiecare din părţile sale. 
Omul nu este cu adevărat o insulă pierdută în marea 
mare cosmică. El este chemat la a lucra cu întrega 
fiinţă la un imens proiect de armonie universală. 
Marile tradiţii spirituale nu spun altceva: fiecare fiinţă 
a acestei lumi este în corelaţie cu toate celelalte, 
pentru că universul este fructul unui Dumnezeu unic. 
Hinduismul, toismul şi budismul au ca fundament o 
astfel de solidaritate cosmică. Pentru aceste tradiţii, 
separarea între fiinţe este o iluzie. Gîndirea metafizică 
şi mistică creştină ţine de un limbaj identic: o aceeaşi 
energie divină, venind dintr-o sursă transcendentă 
universului, cuprinde toate fiinţele şi le leagă între ele 
într-un întreg. „Universul este prezent în fiecare 
individualitate”, susţinea Nicolaus Cusanus. Omul 
aparţine acestui univers solidar şi transparent . Întreg 
universul este într-o piatră sau într-o stea; piatra şi 
steaua sînt în om. Fiecare piatră sau fiecare stea este 
în conexiune cu restul universului; şi fiecare om este 
legat de piatră şi de stea.
-Un simbol mult disputat este litera G. Care este 
semnificaţia literei G?
-În mod comun litera G este prima literă a cîtorva 
cuvinte: geometrie, gnoză, galaxie, generaţie, 
gravitaţie. Există o întreagă literatură asupra acestui 
simbol, dar nu despre asta poate fi vorba aici. 
Dimpotrivă, dacă se observă desenul acestei litere, 
există un prim element de răspuns la alte interpretări 
simbolice. O linie în interiorul unui arc de cerc ar 
semnifica o indicaţie a introspecţiei. Apoi ne putem 
imagina că echerul şi compasul (arcul de cerc evocat) 
sînt reprezentate în litera G. Cum această literă apare 
în gradul al doilea – trecerea la gradul de companion 
– sun egida stelei în cinci colţuri, mi se pare că 
desenul cifrei cinci se află remarcabil ascuns în litera 
G. 
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ut pictura poesis

Biblioteca Municipală Radu Rosetti – Oneşti, un 
adevărat centru cultural, cu activitate bogată, 
constantă şi deosebit de variată, s-a desfăşurat, la 
finele acestui an, cea de a XV-a ediţie a Concursului 
tematic Ex–Libris Ion Luca Caragiale pentru elevi 
şi studenţi. Anul 2012, declarat Anul Caragiale 
când s-au comemorat 100 de ani de la trecerea în 
lumea ,,celor drepţi” a marelui nostru dramaturg, a 
constituit un argument în plus, pentru organizatori, 
să-l omagieze pe Caragiale, ,,cel care a reuşit atât de 
bine să ne schiţeze chipul şi să ne creioneze cu 
fidelitate caracterul în opera sa”, cum  ne 
argumentează prof. Elena Şerbu, organizator şi 
directorul bibliotecii.  De-a lungul anilor tematica 
concursului, aşa cum ne precizează prof. Niculina 
Cozma, până nu demult director al bibliotecii, s-a 
dovedit a fi axată pe direcţia valorificării tradiţiilor 
culturale, istorie, literatură şi problematică socială 
de actualitate: Istorie şi memorie culturală pe Valea 
Trotuşului; Biblioteca 2000 – O casă nouă pentru 
spiritul milenar al cărţii; Viitorul informaţiei – 
Informaţia viitorului; S.O.S. – Pământul în 
cumpănă;  Ştefan cel Mare şi Sfânt;  George 
Bacovia – Plumb de toamnă;  Fantastica lume a 
basmelor (ediţie dedicată scriitorului danez  Hans 
Christian Andersen);  Pământul - planeta vieţii; 
Mihai Eminescu - poetul nepereche; Tradiţii şi 

obiceiuri de iarnă; Europa - casa mea; În țara 
cărţilor  ş.a. 

De altfel, pentru o mai bună cunoaştere a 
particularităţilor şi cerinţelor acestui gen grafic şi a 
rezultatelor competiţiei, Biblioteca Radu Rosetti 
organizează, concomitent cu concursul, o expoziţie cu 
ex-libris-urile  premiate şi lucrările participante la 
ediţiile anterioare, iar ,,colecţia stă la dispoziţia 
publicului interesat, cu atât mai mult cu cât se doreşte 
ca valoarea participărilor să fie într-o evoluţie calitativă 
firească de la o ediţie la alta”, cum ne mărturisesc 
organizatorii. De asemenea, s-a  constatat că ediţiile s-au 

bucurat de o participare deosebită, reunind peste 500 de 
lucrări ale concurenţilor din  licee de artă, din colegii 
naţionale teoretice şi tehnice, din licee şi şcoli generale, 
din cluburi şi cercuri de creaţie vizuală atât din judeţul 
Bacău şi din judeţele învecinate, cât şi din alte localităţi 
mai îndepărtate, ceea ce vine în acord cu aspiraţia 
cuprinderii într-o formulă naţională sau chiar 
internaţională. concursul de ex-libris să aibă o 
cuprindere naţională.

Grafica de carte cunoaşte, începând cu anii 
răspândirii tiparului, şi acest gen, foarte răspândit, al 
Ex–Libris-ului ca însemn de apartenenţă a unei cărţi la o 
anume bibliotecă, particulară sau publică. Se realizează, 
în dimensiuni reduse, o compoziţie în gravură, de 
obicei, care cuprinde o creaţie, cu o tematică aferentă, 
care să reflecte preocupările sau caracterul bibliotecii şi, 
în final, se lipeşte pe faţa copertei interioare, iar 
exemplele edificatoare ne vin din partea primelor 
colecţii bibliofile, începând cu sec. al XVI-lea din 
Germania, Ţările de Jos, Italia, Franţa …Deşi, la 
dimensiuni mici, valoarea artistică a Ex–Libris-ului nu 

este diminuată, deoarece artistul este incitat la o creaţie 
deosebită, la care ansamblul formelor are componentele 
ideaticului şi emoţionalului recompuse, prin 
interpretare, într-o imagistică cu un sistem complex de 
semne, caractere de litere, simboluri, alegorii, 
emblematică ş.a. Astăzi, în întreaga lume, sunt 
numeroase concursuri şi saloane de Ex – Libris pe plan 
naţional or internaţional pentru artişti profesionişti. 
Unul dintre acestea care vizează şi spaţiul nostru 
cultural este Concursul ,,Dunărea cale a culturii”, 
organizat de BalkanKult - asociaţie culturală a statelor 
riverane sau Salonul societăţii Ex – Libris around the 
world – the bridge of knowledge , de largă reprezentare 
pe întreg mapamondul.

Astfel, în cadrul Concursului de Grafică, Pictură, 
Fotografie şi Procesarea imaginii, Ex – Libris cu tema 
Ion Luca Caragiale, din acest an, tinerii creatori au o 
tematică complexă, cu un bogat conţinut ideatic şi cu o 
amplă diversitate de procedee tehnice, bazată pe o 
serioasă strategie educaţională, cu un imperativ major al 
calităţii profesionale şi angajată competitiv pe categorii 
de vârstă. De altfel, ampla manifestare expoziţională a 
concursului demonstrează o diversitate tematică şi de 
tehnici artistice care este menită să conlucreze multiple 
planuri pentru a atinge obiectivul urmărit. Astfel, 
rezonantele cromatice de factură expresionistă le 
regăsim la portrete sau flori care nu mai poartă nici o 
amprentă a naivităţii. La fel, expresivităţi grafico-
picturale care ne poartă în universul suprarealismului, 
mai ales în cadre compoziţionale sau în spaţiul plastic al 
subiectului. De asemenea,  putem recunoaşte 
respectarea tradiţiilor bizantine sau cele ale stilurilor 
medievale, iar conotaţiile cu universul literar sunt în 
prim plan; avem viziuni poetice care reflectă lirica 
eminesciană sau binecunoscuta lume a poveştilor. 
Desigur, nu lipsesc aspectele infantile, specifice 
copilăriei dar, în cele mai multe cazuri şi acestea au 
coordonate ale modernismului. 

De precizat faptul că toate aceste realizări sunt rodul 
educaţiei artistico-plastice, a predării, pe parcursul 
anilor de studiu, a conţinuturilor cum ar fi teoriile 
despre formă şi culoare, despre contrastele cromatice, 
despre compoziţie, dominante …, iar sistematizarea şi 
structurarea lor ca atare, se datorează demersului 
didactic a unor profesori–artişti integraţi în mişcarea 
creatoare şi culturală contemporană. În acest sens, cum 
bine precizează iniţiatorii concursului, ,,profesorii 
îndrumători vor avea o  contribuţie hotărâtoare, ei fiind 
în măsură să opereze o preselecţie a lucrărilor, astfel 
încât cele intrate în concurs să fie cu adevărat 
reprezentative pentru instituţia şi colectivul din care 
provin şi, nu în ultimul rând, să dovedească respectarea 
regulamentului propus de organizatori”(prof. Elena 

Şerbu, Comunicat de presă, Oneşti). De asemenea, o 
contribuţie deosebită vine şi din partea 
profesorilor–artişti care fac parte din Comisia de 
jurizare, care au menirea de a verifica respectarea 
cerinţelor regulamentului, a imperativelor de 
specialitate, a calităţii şi originalităţii creaţiei. De-a 
lungul timpului, din comisiile de specialitate au făcut 
parte: prof. dr. Aurel Stanciu, prof. Vasile Mândra – 
Crăiţă, prof. Elena Lupaşcu, prof. Maria Bănulescu, 
prof. Mircea Bănulescu, prof. Ionuţ Savin, prof. Ion 
Văsâi, prof. dr. Teodor Haşegan ş.a. 

Desigur, rolul şi importanţa profesorului, în 
asemenea demersuri profesionale complexe sunt 
deosebit de importante, şi, sunt de cele mai multe ori, 
corect analizate şi prezentate pentru publicul larg (vezi, 
Teodor Haşegan, Profesor – Artist, Artist – Profesor, 
Ed. ,,Cronica”, 2005), dar din păcate, aceştia sunt 
blamaţi, în scrieri care se vor cu caracter ştiinţific, de o 
pseudo-critică (cum ar fi cea ieşeană), fiind catalogaţi ca: 
,,profesor de toate gradele”, ,,împrăştiat în toate 
direcţiile”, ,, pictori de duminică”… şi alte formulări de 
interpretare maliţioasă (,,distribuitor de albume 
semnate de alţii”), cu destinaţie tendenţioasă 
(evidenţierea unor megalomanii), dar şi dovada 
edificatoare a lipsei de profesionalism şi să nu mai 
vorbim de colegialitatea de breaslă ….

Reuşita acestui proiect competitivo – expoziţional Ex 
– Libris, aflat la a XV-a ediţie, se datorează unor 
contribuţii deosebite venite din partea Primăriei 
Municipiului Oneşti, a Bibliotecii ,,Radu Rosetti”- 
Oneşti şi a sponsorilor care asigură premiile pentru 
câştigători. De remarcat faptul că de la inaugurarea 
noului sediu (2001), Biblioteca ,,Radu Rosetti” – Oneşti, 
continuatoarea încă de la înfiinţare a tradiţiilor culturale 
ale societăţii ,,Cosânzeana”, s-a implicat în mod 
deosebit în viaţa culturală a oraşului; în afară de 
activitatea specifică, prin numeroase proiecte privitoare 
la viaţa spirituală şi educaţia tineretului la nivelul 
cultural şi spiritul epocii, precum: concerte, expoziţii, 
spectacole, simpozioane cu artişti şi personalităţi din 
domeniul culturii, concursuri şi expoziţii tematice 
pentru elevi ş. a. Biblioteca Municipală Radu Rosetti – 
Oneşti (denumire din 1995) este şi purtătoarea unor 
valoroase tradiţii culturale interbelice datorită unei 
prestigioase familii a rosetteştilor care au o contribuţie 
deosebită în viaţa spirituală românească. În acest sens se 
cuvine a fi remarcat un aspect mai puţin cunoscut cu 
privire la înfiinţarea Muzeului Militar – Bucureşti, care 
a fost iniţiativa maiorului Radu R. Rosetti (fiul 
patronului spiritual) care, încă din 1914, a prezentat un 

 memoriu explicativ asupra multiplelor ,,mobiluri”ce 
impuneau înfiinţarea unui astfel de muzeu. Dându-se 
curs acestui memoriu avea să se înfiinţeze, după 
terminarea războiului, Muzeul Naţional Militar (1924) 
care cuprindea şi o secţie de Artă plastică, în care erau 
expuse ,,obiecte atingătoare de istoria neamului” (vezi, 
Barbu Brezianu, Gruparea ,,Arta Română”, în S.C.I.A.,  
nr.1, 1964, p.141).

Ianuarie 2013

Biblioteca Municipală „Radu 
Rosetti“ – Oneşti. Concurs 
Ex – Libris la a XV-a ediţie

Teodor HAŞEGAN
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accente
François Villon – cetăţeanul, 
banditul, poetul

Daniel CORBU

Că François Villon e un mare, autentic, blestemat 
poet nu mai trebuie să accentuăm noi. Inspiraţia 
acestui cetăţean, bandit şi poet nu venea nici din 
livrescul pulverizat în aerul vremii, nici din cărţi, ci 
din viaţa crudă, din ipostazele unui destin. Puţini 
poeţi de după el (şi avem a număra mai bine de cinci 
sute de ani trecuţi!) au reuşit aceeaşi naturaleţe a 
talentului, aceeaşi forţă de gheizer nealterat. Faţă de 
cărticelele poeţilor spoiţi de talentul literar, folosind 
până la jenă decorativele literare pentru a-şi hrăni 
orgolii de mărimea stadioanelor, riscul apropierii de 
un manuscris de Villon este explozia naturală, 
potopitoare. Nostalgiile (mais ou sont les neiges 
d'antan?), doamnele de altădată, regii, episcopii, 
hanurile, jalobele, rugile către Maria Fecioara, clocotul 
vieţii şi freamătul morţii din poemele sale, cât de greu 
ne fac să ni-l închipuim pe François cu mâinile în 
beregata unui stareţ sau ca spărgător şi hoţ al 
tezaurului facultăţii de teologie din Paris!

La deschiderea cărţii, oriunde, la întâmplare, 
poezia curge, nestăvilită, inundând sensibilitatea 
oricărui lector. Poeme de o naturaleţe izbitoare, 
memorabile: „La treizeci de ani, înainte/ A tot amarul ce 
băui,/ Nici prea nebun, nici prea cuminte,/ Cu toată scârba 
ce avui,/ Pe care o şi petrecui/ Supus de Thibault 
d'Aussigny.../ De-o fi episcop la ai lui,/ Că e al meu, nu voi 
a şti.” (Diata cea mare); „Ci spune-mi unde, 'n ce 
cuprins./ E Flora, râmleanca frumoasă;/ Archipiada şi Tais,/ 
Ce-a fost şi vara ei duioasă?/ Şi Eho, dintr-un freamăt 
scoasă,/ Cântând pe râuri şi-ntinsori,/ Dumnezeieşte de 
frumoasă?.../ Dar unde-s marile ninsori?// Şi prea-nţeleapta 
Heloys/ Din vina cui scopit rămas-a/ Pierre Esbaillart la 
Sainct Denis?/ De dragul ei îmbrăcă rasa./ Aşijderi, unde e 
crăiasa/ Ce-a pus ca Buridan, în zori,/ Să fie-n râu zvârlit 
cu plasa?.../ Dar unde-s marile ninsori?// Şi Blanche, ca 
floarea de cais,/ Măiastra-n cântece crăiasă,/ Berthe Picior-
Lung, Bietris, Alis,/ Haremburgis în Maine băneasă,/ Ioana, 
ţăranca vitează/ Ce-au ars-o anglii în vâlvori;/ Ci unde-s ele, 
Împărăteasă?.../ Dar unde-s marile ninsori?// 
ÎNCHINARE/ De ele, măre, ce-ţi mai pasă/ Pe unde sunt 
din alte ori./ Doar viersu-acesta nu te lasă:/ Dar unde-s 
marile ninsori?” (Balada doamnelor de altădată); 
„Părinte Noe, cel ce ai pus viţa,/ Şi Lot, tu cel în stâncă 
îmbătat,/ Ce din Iubire, care-ncurcă iţa,/ De chiar fetele tale 
te-ai legat,/ (Nu voi să-ţi fac din asta un păcat!)/ 
Arhitriclin, cu măiestritu-ţi dar:/ Suiţi-mi-l tustrei, vă rog 
plecat,/ Pe bunul, răposatul Jehan Cotart!// Căci se trăgea 
din mândra voastră viţă,/ El care bea străvechi şi vin curat;/ 
Şi de n-avea lescaie-n punguliţă,/ În trasul la măsea era-
mpărat./ Din mână oala nu ţi-ar fi lăsat,/ Căci doar în 
băutură afla har./ Cinstite feţe, faceţi-l scăpat/ Pe bunul, 
răposatul Jehan Cotart!// Pe două cărărui, ca omul criţă,/ 
Văzutu-l-am adese pe-nnoptat;/ Cândva şi-a scos, ţin minte, 
o corniţă,/ Pe-un raft de măcelar când a picat./ Puteai să 
umbli lumea-n lung şi-n lat,/ Sugaci măreţ ca dumnealui 
mai rar!/ Deschideţi-i căci, parcă, a sunat/ Preabunul, 
răposatul Jehan Cotart.// ÎNCHINARE/ El, măre, 'n gura 
lui n-avea scuipat./ Mereu striga: „Alei, mă arde iar!”/ Dar 
setea nu şi-o stinse niciodat'/ Preabunul, răposatul Jean 
Cotart.” (Baladă şi rugă).

Sau: „Dac-o slujesc pe mândra-atât de bine,/ Să nu mă 
credeţi minte scăpătată!/ Ea are nuri şi haruri dulci în sine,/ 
De dragul ei încing şi scut şi spată;/ Când vin bărbaţi, 
înşfac o oală-ndată,/ Plec după vin făr'multă tevatură;/ Le-
aduc caş, pâine, poame, băutură./ Sunt buni de plată, îi 
îndemn cu graiul:/ „Mai daţi pe-aici când veţi mai fi-n 
căldură,/ În hanul unde ne petrecem traiul!”// Dar, mai pe 
urmă, dacă Marga vine/ Acasă fără bani, se-ntâmplă lată;/ 
S-o văd nu pot, un foc îmi arde-n vine,/ Îi iau pieptar şi 
rochie şi bată,/ Spunându-i că le voi ţinea în plată./ Îşi pune 
mâna-n şold cu-o-njurătură,/ Şi jură pe Hristos şi pe 
Scriptură/ Că va fi ba. Atunci apuc vătraiul,/ Pe nas îi fac o 
mare julitură,/ În hanul unde ne petrecem traiul.// Când ne-
mpăcăm, dă drumu-unei ...ine/ Mai pline ca o bubă-
nveninată;/ Râzând îşi pune mâna peste mine,/ Zicându-mi 
„Gogu”, 'mi dă peste gionată./ Beţi amândoi, dormim ca o 
covată,/ Şi-n zori de zi, când pântecu-i susură,/ Mă-ncalecă, 
să nu-i fac smintitură:// Sub ea icnesc, parc-aş fi frânt cu 
maiul;/ Şi lat rămân de-atâta calcavură,/ În hanul unde ne 
petrecem traiul.// ÎNCHINARE/ Vânt, ploaie, ger, îmi pică 
para-n gură./ Sunt desfrânat, mi-e dragă-o paceaură./ Care-i 
mai breaz? Suntem, ca pe măsură,/ De-o seamă amândoi: 
după om, straiul!/ Lătură ne-am ales, avem lătură,/ Şi cinste 
nu-ndurăm, ea nu ne-ndură/ În hanul unde ne petrecem 
traiul.” (Balada lui Villon şi a Margăi celei grase).

Dar François Villon vagabondul, cel căzut de-atâtea 
ori în greşeală, întemniţat, schingiuit, cel care a simţit 
în câteva rânduri în jurul gâtului funia rece a 
spânzurătorii, putea scrie versuri de înalt fior 
sufletesc, precum această Baladă pe care o făcu Villon 
după îndemnul mamei sale spre a se ruga 
Preacuratei: „Crăiasă-n ceruri, pe pământ stăpână,/ 
Împărăteasă-n iaduri, pe pustii,/ Primeşte-mă, ca oaia ta la 
stână,/ Să fiu cu cei ce sunt de-apururi vii,/ Cu toate că 
nimica nu plătii./ Dar îndurarea ta, sântă Mărie,/ Mai 
multă e decât se cade mie,/ Şi fără ea în suflete nu-i spor,/ 
Şi-n ceruri cale nu-i. Spun cu tărie:/ În cugetul acesta vreau 
să mor./ A fiului tău sînt, şi el mă mână,/ Mă ierte el de câte 
rătăciri./ Ca Eghiptencei mila ta-mi rămână,/ Ca el lui 
Teofil, aşa să-mi fii,/ Ce-a fost iertat de mari blestemăţii,/ 
Deşi s-a dat cu diavolu-n frăţie./ Fereşte-mă, să nu se-

ntâmple mie,/ Fecioară care porţi, ca un odor,/ Sfânt trupul 
ce-l serbăm în liturghie.../ În cugetul acesta vreau să mor.”

La împlinirea a treizeci e ani, în zilele interogaţiilor 
asupra viitorului şi în general a destinului, Villon scrie 
celebrul text intitulat Divanul inimei cu trupul lui 
Villon, pe care-l cităm în întregime: „Ce-aud?—Sunt 
eu!—Cine?—Inima ta,/ Ce ţine într-un singur firicel:/ 
Putere nu mai am, nu pot lupta/ Când văd cum stai 
deoparte singurel/ Şi tupilat, în colţ, ca un căţel./ De ce? — 
Doar din nebuna ta voinţă./ - Ce-ţi pasă ţie? — N-am nici o 
priinţă./ - Mai lasă-mă. — De ce? — Să chibzuiesc./ - 
Când?—Când va trece-a vârstei uşurinţă./ - Atâta-ţi spun. 
— Nici nu mă sinchisesc.// - Ce ai de gând? — S-ajung şi 
eu ceva./ - Ai treizeci de-ani. — O vârstă de viţel./ - 
Copilărie? — O, nu! — De nu cumva/ Te-a prins un duh? 

— De ce? — De grumăjel./ - Nu ştii nimic! — Ba da! — 
Ce? — Stai/ Fac între alb şi negru osebinţă! [niţel:/ - E tot 
ce ştii? — Nu-i cine să te mintă./ De nu-ţi ajunge, pot s-o 
mai lungesc./ - Te-ai dus pe copcă! —Nu, cu neputinţă!/ - 
Atâta-ţi spun. — Nici nu mă sinchisesc.// - Am jalea eu; tu, 
suferinţa ta./ Să fi fost un nebun sau biet tembel,/ Te 
dezvinovăţeai încalte-aşa:/ Acum ce-ţi pasă, toate-ţi par la 
fel./ Ori ai o căpăţână de oţel,/ Ori ţi-e mai mare drag de 
suferinţă!/ Ce vei răspunde tu-ntr-astă privinţă?/ - Că scap 
de dânsa când mă pristăvesc./ - Ce mângâiere! Câtă 
cuviinţă!/ Atâta-ţi spun. — Nici nu mă sinchisesc.// - De 
unde-i răul? — Din ursită rea!/ Saturn care mi-a pus în 
testemel/ Aceste rele, cred. — Nu aiura:/ Tu eşti stăpân, şi 
te ţii rob la el./ Doar Solomon o scrie pe inel:/ „Cel înţelept e 
domn, după dorinţă,/ Pe zodii şi pe-ascunsa lor putinţă”./ - 
Nu cred nimic; cum mi-a fost scris, trăiesc./ - Ce zici? - Da, 
da, e singura-mi credinţă./ - Atâta-ţi spun. — Nici nu mă 
sinchisesc./ ÎNCHINARE/ - Vrei să trăieşti?—Cu-a 
Domnului voinţă!/ - Îţi trebuie... — Ce oare? — Pocăinţă./ 
Să tot ceteşti. — Anume ce? — Ştiinţă./ Lăsând nebunii. — 
Să mă mai gândesc./ - Vezi nu uita. — N-am altă 
năzuinţă./ - Nu aştepta să cazi în nevoinţă./ Atâta-ţi spun. 
— Nici nu mă sinchisesc.”

Nu cred că e bine să-ncheiem acest cuvânt al nostru 
despre majestuosul poet Villon cel blestemat şi atins 
de aripa geniului, fără a cita câteva strofe cu valoare 
de testament care au fost generaţii după generaţii chiar 
şi pe buzele şcolarilor: „Aci se-ncheie şi sfârşeşte/ Al 
bietului Villon uric./ Dac-auziţi când clopoteşte,/ Veniţi cu 
toţii după dric,/ În strai de roşu urşinic,/ Căci (s-a jurat pe 
fudulii!)/ Muri-n iubire mucenic,/ Când fu să plece dintre 
vii./ Şi cred că nimeni nu glumeşte,/ Căci fu gonit ca un 
calic/ Din dragostele lui, câineşte;/ Încât pe vale, pe colnic,/ 
Nu-i mărăcine cât de mic/ Pe care să nu stea-n fâşii/ Din 
poala lui câte-un artic,/ Când fu să plece dintre vii.” 
(Baladă slujind de încheiere); „Eu sunt Françoys (ăsta-i 
cusurul!)/ De la Paris, mai dimprejurul./ Acum va şti, legat 
cu şnurul,/ Grumazul meu cât trage c...” (Tetrastih pe 
care-l făcu Villon când fu judecat e moarte); „ICI 
ZACE ADORMIT SUB PRAG./ RĂPUS C-UN ARC DE 
DOR ANUME,/ UN MIC ÎNVĂŢĂCEL PRIBEAG,/ 
FRANÇOYS VILLON CHEMAT PE NUME.// PĂMÂNT 
N-AVU O PALMĂ-N LUME,/ ŞI DETE TOT, CUM 
BINE ŞTIŢI:/ COŞ, MASĂ, CĂPRIORI, LEGUME./ 
IUBEŢI, C-UN VIERS SĂ-L PROHODIŢI!” (Epitaf).

Manuscrisele lui François Villon s-au păstrat 
printr-un miracol. Ele au fost adunate de la studenţi, 
preoţi, cocote, hangii şi au alcătuit, în chip de 
testament, două secţiuni: DIATA CEA MICĂ (1456) şi 
DIATA CEA MARE (1461). S-au adăugat celelalte 
poeme ale sale şi strofe disparate, închinate diferitelor 
persoane sau personalităţi ale vremii. Traducătorii 
români (între ei, strălucitor, Dan Botta) au preferat 
textele stabilite de Paul la Croix (Flammarion, 
Editeurs) după ediţiile anterioare, texte care formează 
universul liric al unui poet de inspiraţie pură, 
exponent al cuceritoarei creativităţi elementare.

Nicolae PETRESCU-REDI
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Prăpăstiile par mai adânci când le încerci cu toiagul.
Mulţi te ţin după gât doar pentru a nu-ţi cădea din braţe.

Distratul e cu capul în nori, pesimistul – cu norii în cap.
Nu toată cenuşa lăsată de focul tinereţii îngraşă ogorul înţelepciunii.

Privite din unele unghiuri şi trecătorile par prăpăstii.
Să suprimăm răsfăţul. Perlele nu se formează în apă dulce.

Iarna leneşului se dilată la umbra verii.
Chefliul nu se împacă nici cu sticla goală, nici cu sticla plină.

Un trântor criticat mai degrabă devine viespe decât albină.
E greu, foarte greu să mişti o inimă de piatră.

În umbra îndoielii îşi face cuib lumina.
Cu mănuşi de box, mâinile nu mai încap în buzunare.

Dacă proştii nu ar fi aşa plini de ei, gropile nu ar fi aşa pline de proşti.
Şi căsătoria şi divorţul sunt precedate de jurăminte.

În încălţările lui Ares şi viteazul Ahile a rămas cu călcâiul descoperit.
Memoria nu îşi developează amintirile în întuneric.

Pacea se menţine prin grijile care nu ne dau pace.
Unele urechi nu sânt pătrunse decât de cercei.

Cum să meargă şarpele drept, când e format aproape numai din coadă?! 
Privit prin cătarea puştii – şi vulturul pare fricos.

Fereşte-te, omule,  de cel care te sfătuieşte din toată inima pe care nu o are.
Şi roadele pot apleca şi aplecarea poate da roade.

Drumul pe care te îndepărtezi de tine însuţi nu trece prin faţa casei părinteşti.
Inima n-are  o singură încăpere. De ce să-ţi laşi afară părinţii!

Ce mic pare muntele când e străbătut prin tunel!
Tristeţea omului vesel nu ţine mai mult decât veselia omului trist.

Cine nimereşte ţinta din greşeală, devine cel mai mare teoretician.
Căsătoria este un lanţ doar când nu se poate prinde de el o ancoră.



8 CRONICA

Cu cât trece timpul peste noi, și mai ales, pe lângă noi, 
conștientizăm tot mai mult că simțim cum amintirile se 
depozitează și ne înnobilează ca și cum am fi un uriaș copac 
înflorit. Fel de fel de imagini, dintr-un timp mai apropiat sau 
mai îndepărtat, coboară peste noi și ne aduc în minte și în suflet 
viața, uneori aproape de detaliu, pe care am trăit-o și cărora 
(imaginilor) nu le-am dar o suficientă importanță la timpul 
cuvenit.

 Ce mă face să apelez la astfel de imagini când vorbesc 
despre ecouri peste timp, despre amintiri care se bulucesc peste 
mine precum nourii de neguri toamna peste  buza dealurilor? 

 Ce mă adună cu aceste amintiri acum după atâta amar de 
ani?

Sunt  frânturi din viaţa unui copil de la ţară, câteva 
gânduri, câteva imagini din copilăria mea, copilărie atât de 
mult legată de această localitate, Tg. Frumos. Aveam cam opt-
nouă ani când, într-o căruță doldora de saci cu cereale, 
împreună cu un convoi de astfel de căruțe, mergeam la oraș să 
aducem grâul, porumbul, macul, floarea soarelui și alte astfel 
de cereale, obținute cu mare trudă, drept jertfă ale vestitelor 
cote. Porneam din sat cu noaptea în cap, dup primul cântat al 
cocoşilor, să putem prinde rând cât mai în față, să putem preda 
sudoarea sărmanilor țărani, cei care trei sferturi din an erau 
obligați să trudească pentru acele nenorocite de cote. 

 Cu inima strânsă, femeile care îi însoțeau la centrul de 
achiziții plângeau, cu lacrimi amare în broboane, pentru că 
truda lor lua drumul ocupantului  care, cică, ne eliberase.  De 
cine? Nu se ştie.

De obicei venirea mea în oraș se întâmpla vara spre 
toamnă.

 În niște pantaloni scurți, cățărat pe sacii gemând de cereale, 
abia așteptam să ajung în gară și să mă furișez spre niște 
vagoane de marfă, garate undeva pe o linie moartă, care deja 
prinseseră rugină groasă de așteptare, să mă joc de-a plecările 
undeva unde doar visând puteam ajunge. 

Mă întâlneam acolo cu copiii de târgoveți, tot de vârsta 
mea, cu care peste câțiva ani aveam să fiu coleg de clasă și chiar 
de bancă și cu care mă jucam până, nu se știe din ce cauză, 
începea un mare conflict ce sfârșea printr-o sfântă păruială. 
Apoi, sigur că la următoarea întâlnite uitasem cu desăvârșite 

teribilele noastre conflicte și luam întreaga joacă de la început 
ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat numai cu câteva zile în 
urmă. În acest timp, tatăl meu și ceilalți consăteni, ca și cei din 
satele vecine, începeau sondarea sacilor adică luarea de probe 
de umiditate şi de neghină, ca apoi sacii să fie cântăriți și 
depozitați într-un mare siloz. Cel puțin așa mi se părea atunci 
acel siloz: imens. 

Cu timpul, trecând cu trenul pe lângă acel siloz, constatam 
că este de fapt o mică magazie, ce părea  şi el obosit de timp si 
mai ales de ne folosinţă.

Țăranii, cu un entuziasm bine jucat, mimau bucuria că aduc 
cereale la baza de recepție și le predau de bună voie. Știau ei ce 
știau. Mulți dintre ei făcuseră cunoștință cu Gaz-ul care îi plimba 
câte o noapte în jurul satului. Plimbarea le ieșea pe ochi și nu mai 
doreau o alta. Mimau frumos, aproape credibil şi sunt convins 
că şi cei care-recepţionau cerealele înţelegeau ceea ce se 
întâmplă dar se prefăceau a nu înţelege. Cântăreau şi, când câte 
unul dosea un sac întorceau capul. La final se înregistra 
cantitatea într-un registru gros şi cel care preda truda de o vară 
primea o ţidulă cât palma, în care se specifica, într-un chenar, 
cantitatea şi mai ales faptul că se achitase de cotele obligatorii 
pe acel an.

 Peste drum de gară, la crâşma lui Graur, undeva în fundul 
curţii se cântăreau de zor sacii care fuseseră sustraşi în drumul 
spre siloz. 

Ţăranii se aşezau tăcuţi la o masă lungă, de lemn, din curte 
şi îşi înecau amarul în câte o halbă cu berea cu spuma groasă. 

Cârciumarul, un evreu în vârstă, ştia să-i omenească şi să se 
achite de ceea ce primise. „Gheşeftul” era onorabil pentru 
ambele părţi. 

Ce făcea cu cerealele achiziţionate nu ştiu, dar îmi părea 
bucuros, peste poate, de fiecare dată când îi călcam curtea, de 
demersul făcut.

 Noi, copiii care veneam cu părinții ca într-o aventură în 
jurul lumii nu aveam habar de cele ce li se întâmplase sau li se 
putea întâmpla. Ne bucuram, cu bucuria crudă a copilului, de 
această aventură. Peste ani aceste ecouri mi-au tot înflorit în 
memorie și, de câte ori mă reîntorc în Tg. Frumos sau trec prin 
această localitate, ecourile copilăriei mă copleșesc și, dacă vreți, 
mă îmblânzesc. Și poate după această îmblânzire tânjesc atâta 
de mult și mă reîntorc în acest oraș de câte ori am posibilitatea. 

Vin aici cu bucuria de a întâlni prieteni de o viați și de a mă 
întâlni cu cel mai bun prieten al meu, adică să regăsesc pe 
copilul care am fost.

condurul cenuşăresei

Emilian MARCU

sau din trecut se remarcă fascinaţia exercitată asupra eului 
liric de către lumea fabuloasă a copilăriei, axis mundi pentru 
existenţa sa, cu care legătura ombilicală pare a fi pentru 
totdeauna, lucru demonstrat prin tendinţa permanentă de 
întoarcere spre aceasta, având drept explicaţie, de asemenea, 
şi teama de singurătate: Singurătatea vine ca un dinte de 
lapte. Pentru a-i struni înaintarea (ori, mai degrabă, pentru a 
se opune trecerii în uitare a clipelor de viaţă plină), oricum 
irepresibilă, mama, tata etc., icoane din trecut, apar, fixate în 
amintire, cu gesturi obişnuite. 

Paseismul este, prin urmare, una dintre trăsăturile 
poemelor lui Liviu Ioan Stoiciu, exprimat prin privirea 
mereu întoarsă spre trăiri gravate în conştiinţă, dar 
copleşind, în acelaşi timp, şi subconştientul, încât arsenalul 
invincibil al acestora se transformă în fortul sau turnul în 
care se retrage sinele din calea năvălirilor. Asemenea 
atitudine exprimă un egocentrism, debutând în timpul 
vârstei de aur, dar prelungindu-se apoi toată viaţa, fiind, în 
realitate, vorba de universuri concentrice, construite în jurul 
eului cu domeniul lui de la cantonul situat la hotarul dintre 
mai multe lumi, ceea ce-i acordă statut de spaţiu 
regenerator. La cules de romaniţă; sfârşitul clasei a patra, 
cu examenul în care toţi reconstituiau sufletul privighetorii 
/ moartea noastră, colaje surprinzând ineditul percepţiei 
(acolo, fructele / stricate de sub pat, învelite în manuscrise / 
apocrife, / pătând şi în centru un copac de apă de trandafir, 
la / rădăcină cu / un crocodil care îşi cloceşte / oul, 
aburind… ) sunt doar câteva scene din trecutul la care poetul 
se întoarce ca la paradisul pierdut fizic, dar care-i oferă şansa 
de a-l perpetua în conştiinţă.

Ataşamentul faţă de propriul trecut, asumat, 
concomitent, cu nostalgie şi patos – o pledoarie indirectă 
pentru evadarea, cel puţin temporară, din prezent, în spaţiul 
matricial al împlinirilor, epurate, prin candoare, de orice 
ingerinţă a unui concret meschin – induce însă şi atitudinea 
vizionară  care netezeşte, voit, incongruenţele dintre existent 
şi dorit, iar, în acest scop, eul are de luptat, în primul rând, 
cu sine: să îţi ţii gura / la piaţă… 

Atent la bătaia vremii, care face valuri mici, valuri mari, 
poetul conchide: Ce se vede înainte vine de unde răsare / 
luna şi, esopic, anunţă: Privesc din marginea /  străzii de 
carne, în serpentină, pustii: prin poarta/ deschisă… 
Vanitatea credinţei că numai ţie ţi se poate întâmpla –  
Aşteaptă (…) să se întâmple cu tine un miracol… – 
scepticismul – Eu ştiu că tot ce e frumos în / natură ne 
urâţeşte –, alteori o stranie bucurie a supravieţuirii, banale, 
dar şi o trufie inexplicabilă, resemnarea, sentimentul de a fi 
trădat de o inimă care mereu îl / înşeală, suspiciunea – Cerul 
nu este curat şi untdelemnul / păcătoşilor / pluteşte pe 
deasupra, croncănind, acestea sunt câteva dintre stările 
antinomice care îl fortifică sau îl descompun pe dinăuntru.

Cu volumul O lume paralelă (1989), lirismul poemelor 
lui Liviu Ioan Stoiciu sporeşte, revelându-se în graţia, 
suavitatea, sacrul chiar ascunse printre înfăţişările firii. 
Mame arhaice au rămas în copilăria spre care priveşte din 

piscul vârstei, la amiază, când caută vestigii ale unei 
realităţi dispărute, iar poemul Cerând iertare părinţilor 
aduce ecouri din Cântarea Cântărilor: Atâta cât luna se va 
naşte şi creşte, atâta / cât luna va muri, eu / te voi iubi, 
stihie a firii, de la începutul  / începuturilor. Cerând iertare 
părinţilor! Vino la mine. Vino / acasă unde cântecul 
cuiburilor e / mai aprins ca niciodată şi / vasul de lut / ars, 
plin cu vin… 

Reiterând tema iubirii atotbiruitoare (Oare / nu pe noi se 
rezemau cândva capetele / curcubeului), coroborată cu aceea 
a destinului (Hărăzită mie), poemele valorifică filonul mitic, 
atributele iubitei, de pildă, aducând cu ale zeităţilor: cu 
nenumăratele ei / gâze / care mă adorm înainte de moarte. 
Dar mitul, în general, e reconfigurat, deşi altă cale nu există, 
iar eul e lăsat neterminat, astfel că nu mă cunoaşte îndestul 
iarba de leac, dar această disfuncţie a fiinţei poate fi 
vindecată, însă numai de iubire, „neterminarea” unuia 
unindu-se cu „neterminarea” celuilalt. Şi, dacă sentimentele 
se scufundă – Atlantidă! – în adâncul sufletului, invocaţia 
către divin e doar confesivă, deloc revendicativă, nici măcar 
nu aşteaptă leacul, pentru că eul e resemnat cu fragmentul 
de vreme consacrat, asumându-şi-l, cu toate ale lui. În felul 
acesta, poemele sunt, mai ales, documente constatative, rod 
al contemplaţiei vieţuirii, în momente, de cele mai multe ori, 
deloc obişnuite care o compun, dar cu mirări-clişeu despre 
Cum / au trecut anii: căzând / ca pietrele în / fundul unei 
fântâni adânci… 

Procesul de creaţie, ca şi pentru Meşterul Manole al lui 
Lucian Blaga, este „pedeapsă” şi „blestem”, sentiment 
venind şi mai de departe, că arta înseamnă alegere şi har, act 
independent de voinţa omului muritor: O mână blestemată 
mi s-a desprins de trup şi a / început să scrie. Să / scrie 
independentă de mine.

Prospectând şi mai intens realitatea, dar neuitând nici, 
să-şi arunce, din când în când, privirea înapoi şi, de 
asemenea, să se introspecteze, încât să poată adeseori să se 
exprime oracular, începând cu Poeme aristocrate (1991), 
poetul aduce o poezie în care echivocul se reduce, ca şi 
avalanşa imagistică din cadrul aceluiaşi text, deşi există în 
pustiul junglei acestei epoci de confuzie…  Şi senzualitatea – 
ale cărei mărci lexico-semantice sunt diseminate în texte, fără 
ca „suportul” lor să fie omologabil ca un singur întreg, fiind, 
mai degrabă, o lume cu trăsături feminine, soluţie împotriva 
marasmului cvasi-omniprezent – sporeşte acum, sfidând 
aceeaşi atmosferă asfixiantă, surdă şi lipsită de orice 
posibilitate de comunicare eficientă, de la început. 

Liviu Ioan Stoiciu scrie, aşadar, o poezie în care, 
indiferent cum ar aborda realitatea, nu eludează nimic din 
care ar putea să extragă seve ale unei creaţii ce se constituie, 
în primul rând, în liman pentru propriul suflet, compus însă 
din imagini de multe ori turbionare, prin care se sporeşte la 
maximum posibilitatea de decodare, aşa încât cititorul atent 
şi tenace poate să-şi descopere şi să se elibereze de propriile 
angoase, regăsindu-şi triumful – alegoric! – în faţa 
necurmatei ticăloşii a timpului.

Două surse fundamentale are poezia lui Liviu Ioan 
Stoiciu, după cum reiese din antologia Lanţul – apărută în 
Colecţia OPERA OMNIA. Poezie contemporană la Editura 
Tipo Moldova din Iaşi, în 2012 –, mărturie a meandrelor 
traseului artistic străbătut de creaţia lui, începând din 1977, 
de când datează primele poezii antologate, şi până la 
volumul din 2010: propria copilărie, împreună cu epoca în 
care s-a derulat, şi lumea imediată cu avatarurile ei, peste 
care se aşază, evident uneori, subtil alteori, stratul cultural. 
Deşi, aşa cum afirmă poetul – în nr. 11/2012, al revistei 
Cafeneaua literară –, se consideră indiferent la etichetările 
generaţioniste sau la fenomenele critice de periodizare 
canonică a literaturii române, în poemele sale, după cum 
atestă volumul de faţă, postmodernismul se întâlneşte cu 
neoexpresionismul. Primul e decelabil – între altele – în 
limbajul lipsit de solemnitate, al cotidianului, înregistrat 
fragmentar, fără cosmetizări sterile, printr-o aglomerare de 
date prozaice, împletite osmotic, estompând graniţele dintre 
ele, ducând adesea, la imagini fanteziste, halucinatorii chiar, 
încât, câteodată, impresia este de ludic sau, altădată, de 
ermetic. Pe de altă parte, tendinţa către deformarea realităţii, 
cu accent, în unele cazuri, pe iraţional sau grotesc, şi 
întoarcerea – nu neapărat acuzatoare – spre un trecut care, 
fiind leagănul ingenuităţii copilăriei, poate fi receptat, în 
nişte limite, fireşte, ca edenic, sunt câteva atuuri ale situării 
poemelor în perimetrul neoexpresionismului. 

Este o lirică a eului, unde abundenţa imagistică de la 
început, construită în jurul unui inventar referenţial 
incalculabil, se esenţializează cu fiecare volum şi, la fel, 
câmpurile semantice, însă juxtapunerea acestora, precum şi 
polisemantismul îmbinărilor lexicale perpetuează impresia 
de ermetism, cu toate că acesta pare a se diminua treptat. 

Din primele poeme cuprinse în carte, se desprinde o 
perspectivă nostalgică, estompată vag, în mod deliberat, 
intertextual, prin ironie / autoironie –  ehe, unde ne sunt 
cărăbuşii –, dar şi resemnarea – asta e –, două dintre 
manifestările sinelui, care traversează continuu, îngemănate, 
scrisul lui Liviu Ioan Stoiciu. Ca şi alţi poeţi de orientare 
postmodernistă, reliefând, paradoxal, frumosul escamotat în 
pântecul diform al realităţii, prin urâtul omniprezent, eul 
liric îşi trădează, printr-un imaginar hiperbolic, lăuntrul  
dionisiac, al cărui organ este ochiul-larvă-de-foc-al-
nebuniei, care îi face tot mai incomod lanţul din dreptul 
gâtului, riscând / tinzând să-i aneantizeze centrul atenţiei, 
îndreptate spre tot ce alcătuieşte trecutul personal, cel al 
timpului pe care îl străbate alături şi împreună cu alţii şi 
pentru a edifica fundamentul viitorului, fiindcă motivul 
vizionarismului, în concordanţă cu epoca antedecembristă, e 
prezent în scrierile din această perioadă, subliniind fiorul 
transgresării datelor vizibile, pentru a se metamorfoza într-o 
zbatere în ceasul-public-secţiune-prin-mireazma-florii-de-
salcâm. 

Prezentul e fracturat de flash-uri din trecut, trimise de 
memoria afectivă – şi o dată sărea tata din pat şi venea la / 
noi: vă scot afară!... şi nu / mai mişcam: ne făceam că visăm 
(…) –, sinele încercând investigarea unui univers proteic, în 
care prefacerea pare metodă de lucru şi mod de existenţă 
totodată: MARE MOLEŞEALĂ, fă, azi… da… me-ta-mor-
fo-ză…, / îmi vine în gând (aşa, un cuvânt…)… a, hai / la 
întrecere… gara: eu / mă prefac în leu şi tu în / carte… ba, 
invers! şi cine se transformă în… O mişcare regresivă a 
gândului, a sufletului exprimă dorinţa atavică, însă utopică, 
de cantonare – la propriu şi la figurat, cantonul fiind un loc 
privilegiat, evocat în poemele de început – în zona mirajului, 
copilăria: O IMAGINE A SUFLETULUI meu din copilărie, a 
cărei aură e sporită prin suprapunerea copilăriei umanităţii, 
vârsta naşterii miturilor, ale căror personaje, devenite măşti, 
transgresează lumea lor şi vin să reconfigureze, măcar 
superficial, concretul, în felul acesta producându-se 
eliberarea de prezentul a cărui presiune nu e însă strigată, ci 
doar sugerată. 

O reţea lexicală, bine reprezentată în poemele de început 
– cantonul, cantonierul, şinele, terasamentul, liniile de cale 
ferată etc. –, punctează un areal cu o simbolistică densă, 
cuprinzând între semnificaţii şi pe cea a libertăţii genuine, 
fruste, pe care o reliefează, prin contiguitate spaţială, în 
primul rând, semantica rusticului, a campestrului, liantul 
fiind copilul / copilăria. Pe de altă parte, în atare contexte, 
linia de demarcaţie dintre mit şi realitatea banală este 
îngustă, încât trecerea dintr-o parte în alta se face pe 
nesimţite şi, de aceea, paradoxal, gesturi cvasiritualice 
(curăţarea mesei, în colibă cu izmă verde, de pildă), obiecte 
de ceremonial, sacrificiale, spre exemplu, sau cărora li se 
conferă atribute prin care sunt ritualizate, pot fi traduse atât 
ca factori de demitizare, cât şi ca actanţi ai transcenderii 
tocmai într-un tărâm spiritual: DECI: TĂMÂIE, vin şi carne 
de bou… ă… să / mă prezint: sunt zeu, mare, din cer, 
coborât, elev / în clasa a treia (acum / în vacanţă) la 
Adjudu-Vechi (…) – prezenţa conjuncţiei concluzive, „deci”, 
la începutul poemului, putând fi o sugestie a combustiei 
trăite anterior textului, care se constituie într-un corolar al 
acesteia, cu finalitate cathartică. Adjudu-Vechi devine, astfel, 
un alter Olimp, iar zeităţile olimpiene se recrutează din 
spaţiul domestic, volatilizând efemerul care grevează, de 
obicei, asupra existenţelor lor modeste: Hermes!... hei!... sar 
în sus şi mă sperii: tata!... / (venea după două luni, din 
detaşare, de pe şantier, la / CFR)…

Din întrepătrunderea de imagini decupate din cotidian 
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Liviu Ioan Stoiciu: 
Mioara BAHNA

Lanţul

O călătorie în cer
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Lojă Naţională din România a Francmasoneriei 
Regulare. Acest grad (cel mai înalt) îi permitea să 
aibă acces deplin la cunoaşterea secretă a 
organizaţiei. În acelaşi timp a fost şi Mare Purtător 
de Cuvânt al Lojii în care era integrat, ţinând de 
Ritul Scotian Antic si Acceptat. Când a fost să plece 
dintre noi (august 2007, la 63 de ani), a fost gardat 
de şapte „fraţi”, sobri şi solemni, îmbrăcaţi în 
costume negre, cu mâinile la inimi. Pe braţul stâng 
aveau banderole violet cu dungi albe, simbolul 
masonic al doliului. Din locul unde fusese depus 
(Foaierul Teatrului Bulandra), sicriul a fost scos fiind 
purtat pe umerii a 13 bărbaţi, care au mers sacadat, 
unul dintre ei comandând „stâng-drept-stângul, 

stâng-drept-stângul…”, precum un sergent de 
companie care duce trupa la locul de pe platoul de 
apel şi raport. Inmormântarea a ocazionat însă şi 
desfăşurarea ritualului ortodox de către un sobor de 
preoţi de la Mânăstirea Plumbuita, în frunte cu 
părintele eţ. Ultima ţinută a lui Pitiş includea 
mănuşile albe, simbolul purităţii şi cinstei, dar şi alte 
două importante însemne masonice - inelul şi 
colanul. Rămânând în registrul societăţilor discrete, 
dar ne-masonice, să spunem că şi actorul Jean 
Constantin (1927-2010) a fost învestit drept Cavaler 
de Malta al Ordinului “Sf. Ioan” de la Ierusalim, în 
cadrul unui ceremonial desfăşurat într-o sală 

 

star
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În loja nopţii
Horia ZILIERU

„domnească” a Muzeului Bucovinei. La acea dată, 
27 ianuarie 2007, încă nu avusese loc Marea Uniune 
a Cavalerilor de Malta din România, realizată sub 
patronajul Marelui Maestru – ASR Principe Gran 
Maestro Don Thorbjorn Paternò Castello, al Marelui 
Prior General Don Iulian Moisescu şi al Marelui 
Cancelar Don Dorin Potolincă. Tocmai din acest 
motiv, în presa vremii acest eveniment a fost 
prezentat ca fiind discutabil din unele puncte de 
vedere. Chiar dacă ulterior lucrurile au fost 
clarificate, maestrul Jean Constantin a păstrat o 
discreţie totală în legătură cu statutul său de cavaler 
maltez, până la sfârşitul vieţii. Ceva mai recent, 
comunicatele  

dau de ştire că un alt mare 
actor al nostru a fost înnobilat. Este vorba despre 
Dorel Vişan, care la 30 ianuarie 2010, la ceremonia 
de învestitură desfăşurată la Palatul Ghica, în 
prezenţa Alteţei Sale Regale Thorbjorn Paterno 
Castello d'Aragona di Valencia e Sardegna, a intrat 
în rândul venerabilului ordin al Cavalerilor de 
Malta. Tot acum a devenit cavaler maltez şi Dan 
Piţa. Apoi, dintr-o prezentare a unui  simpozion 
organizat în noiembrie 2010 la Piatra Neamţ („Mari 
actori in filmele lui Alexa Visarion”), de către 
Prioratul Moldovei de Nord al Ordinului Suveran 
„Sfantul Ioan din Ierusalim” – Cavaleri de Malta, 
rezultă cu claritate că şi regizorul Alexa Visarion 
este Cavaler „Mare Cruce”, deţinând totodată şi 
demnitatea de Viceprior al României în cadrul 
acestui ordin. Nu încheiem fără a aminti că, potrivit 
unor site-uri „de specialitate”, înainte de a fi angajat 
la Teatrul Naţional din Bucureşti, actorul Radu 
Beligan a fost iniţiat în Loja Masonică No.6 „Osiris“, 
unde la data de 30 martie 1947 a fost înaintat la 
Gradul 2. Mult mai târziu (1994), dintre regizorii de 
forţă ai noştri, intră în Marea Lojă Naţională din 
România, Alexandru Tocilescu. Insă, potrivit 
aceleaşi surse, după numai opt ani, trece „în 
adormire”, profanii trebuind să înţeleagă prin asta 
că a devenit mason inactiv, iar după alţi nouă ani 
trece definitiv în nemurire. 

Marelui Priorat al Ordinului 
Cavalerilor de Malta 

mai sunt valabile formulele, de altfel spumoase, „dacă 
Piersic nu ar fi existat, ar fi trebuit inventat”. Florin 
Piersic a ajuns să facă parte din reflexele memoriei 
noastre. A ajuns să fie diapazonul cu ajutorul căruia se 
dă tonul corect al dragostei de teatru, de film, de viaţă 
fără de moarte. 

Trăim mai mult dacă suntem prieteni cu Florin 
Piersic. Este o garanţie şi nicidecum un panseu. Şi nici 
nu este greu să-l îndrăgeşti, nici nu este greu să fii cât 
mai aproape de el, atâta timp cât piersica scenei româneşti 
este tot timpul vinovata principală pentru sălile de 
spectacole pline, oriunde acesta ar juca. 

Drumul înspre Piersic este cu atât mai lesne de 
parcurs, cu cât Florin vine de fiecare dată în calea 
doritorului. Este Actorul care a acceptat destinul de a 
veni el în întâmpinarea spectatorului. De a face el chiar 
mai mulţi paşi înspre acesta, pentru a-l bate pe spate, 
prieteneşte, spunându-i cu dragoste în glas: „Te iubesc, 
măi omule, cel mai bun prieten al meu!” Această 
formulă va rămâne valabilă dacă suntem conştienţi că 
Florin Piersic nu mai poate fi un simplu om, căci „cel 
mai bun prieten al omului este câinele”, după cum ne 
învaţă proverbele. Iată de ce lui Florin Piersic nu-i 
rămâne decât să fie pedepsit cu postura sa de „mai mult 
decât om”, ceea ce ar putea să însemne idolul iubitorilor 
de teatru şi film, fără ca această titulatură să-l supere pe 
Dumnezeu, ca un posibil conflict de interese cu 
porunca prin care ne este interzis să facem chip cioplit.  
„Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor 
care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai 
de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu 
le slujeşti.”   

Se pare că, din surse aflate, Dumnezeu a dat o 
derogare pentru Florin Piersic, astfel încât românii au 
dreptul de a-l purta sub formă de icoană pe suflet, ori 
de câte ori doresc să-l simtă aproape, aşa cum de fapt 
dragostea sa faţă de semenii săi are ceva din puterea 
dumnezeiască, de a-i ocroti, de a-i aduna laolaltă, de a 
le spune poveşti şi chiar de a juca teatru în faţa lor, fără 
ca ei să se supere, ci, din contra, astfel de clipe rămân 
pentru fiecare în parte amintiri din bătrâna copilărie, 

Florin Piersic a mai câştigat o luptă cu vârsta. Şi-a 
mai tras un an sub picioare, înălţându-se până la etajul 
77. Aici aerul este rarefiat. Nu mai sunt noxe, smog sau 
alte impurităţi ale tinereţii. Este doar aer de munte sau 
de mai sus de munte. Nici păsările banale, de rând, nu 
prea ajung toate aici. Doar şoimul mai cutează să ţină 
tovărăşia ochilor Marelui Actor, aceiaşi ochi sub formă 
de planete, în jurul cărora se învârte zâmbetul 
multicolor al vremurilor. 

Ziua de naştere a Actorului este mai mult decât o zi 
de naştere. Ea poate fi considerată ziua în care 
„Diavolul şchiop” nu ne mai atinge, lăsându-ne şansa 
de a ne întâlni faţă în faţă cu bucuria din cântecul 
„Mulţi Ani trăiască!”

Să ne trăiască Florin, să ne trăiască şi Piersic, să ne 
trăiască toţi cei care au învăţat mai bine decât noi, 
ceilalţi, cum se trăieşte şi cum se moare, fără ca moartea 
să devină un drum fără întoarcere. Actorul moare de 
atâtea ori, încât, când îi vine vremea, uită să mai moară. 
Rămâne pentru veşnicie doar cu ziua naşterii, pentru 
ca, în dreptul zilei de sfârşit, în care cade cortina şi 
spectatorii se ridică în picioare, aplaudând, să-i fie 
trecută dragostea lui faţă de ciocoflenderii care l-au 
urmat mai multe vieţi de om, de la străbunic la 
strănepot şi aşa mai departe. 

Iată de ce ne este permis să vorbim şi despre moarte 
într-o zi de naştere, căci, în cazul lui Florin Piersic 
acesta a zidit veşnicia în chip de „dragii mei, iubiţii 
mei”, ce nu poate fi nici zid, nici perete, nici cetate, ci 
doar dragoste în stare verbală, care ne bântuie cu 
aceeaşi nonşalanţă cu care fulgul de zăpadă riscă o 
aşezare pe genele Actorului.

Ne situăm în spaţiul marilor înălţimi, aşa cum 
încercam să mă localizez, să ofer cititorului acest punct 
de reper, astfel încât, întâlnirea cu Florin Piersic să 
rămână mai importantă decât întâlnirea cu noi înşine. Nu 

braţe încrucişate (ianuarie)

Adi CRISTI
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Priveghiu (2)

Taci, suflete, înlăcrimarea dreaptă,

aprinde lumânări, îngenunchează.
Lumina ta s-a micşorat c-o rază
şi ceaţa grea a coborât o treaptă

spre apriga meninge încă trează
subt care un mormânt deschis aşteaptă
să intre Tatăl. Maica înţeleaptă
la margine cu Îngerul de pază

prohodul sângelui bolnav învaţă.
Rapsodul stă cu Moartea faţă-n faţă
ca funia de clopot temătoare

ce bate rar logodna. Te imită?
Ce plângi? Nu cheltuii căzând zăvoare,
priveşte-n ceruri crucea răstignită.

La căpătâiul Tatălui meu, Conţeşti-Muscel, 30 mai 1990

Ionel BOSTAN

Maeştri & loji

77 - NU L-A DAT PE SPATE

Nu au fost foarte mulţi cei dintre noi care să 
ridice cine ştie ce chestiuni când a fost să ne 
despărţim fizic de un maestru al scenei, aflându-i 
vreo ciudăţenie avută. Fire mai mult decât 
sofisticată, actorul „adevărat” ne poate surprinde 
oricând. Adică inclusiv la plecarea „dincolo”. Am 
luat totul ca atare. De pildă, se înscrie aici faptul că 
îndrăgitul Adrian Pintea (decedat la 52 de ani, iunie 
2007) a preferat să fie înmormântat alături de mantia 
şi spada de cavaler templier. Pe manşetele cămăşii şi 
pe reverul costumului avea prinse însemne 
cavalereşti. Probabil că aşa lăsase cu ”limbă de 
moarte”. Numai atunci s-a vorbit ceva mai pe larg 
că acesta a fost Cavaler al Ordinului Templierilor şi 
Mare Gardian al Marelui Priorat Magistral al 
României. De altfel, slujba religioasă a 
înmormântării a fost oficiată de un preot 
(monsenior) învestit drept „Mare Capelan al 
Ordinului”, în viaţa sa actorul fiind romano-catolic 
practicant. Onorurile „fraţilor” au presupus 
participarea unei gărzi formate din opt cavaleri. 
Iniţiaţii ştiu că formaţiunea cavalerească „standard” 
este de nouă membri (semnificaţia cifrei vine de la 
de cei nouă fondatori ai Ordinului Templierilor în 
anul 1118, toţi fiind călugări-militari francezi), dar, 
în semn de maximă preţuire, al nouălea membru a 
fost considerat chiar Adrian Pintea, necontând că nu 
mai era în viaţa pământeană. Post-mortem a fost 
înaintat în gradul de Mare Cavaler Templier, familia 
primind înscrisurile aferente cu sigiliul Cancelariei 
Ordinului. Astăzi, la mormântul actorului din 
Cimitirul Bellu, putem vedea o placă comemorativă 
pe care este gravată crucea generozităţii, cu braţe 
duble (simbolul Templierilor), şi inscripţia „Nihil 
Sine Deo”. Făcând cuvenita distincţie dintre 
apartenenţa la ordinele cavalereşti de substanţă 
creştină şi masoneria de un anumit rit, să amintim 
câteva lucruri şi despre Florian Pitiş. Acesta a fost 
mason (Gradul 33-Ultim), făcând parte din Marea 

atunci când nu există copil care să nu se fi căţărat într-
un piersic, pentru a se înfrupta direct de la sursă din 
fructele cunoaşterii, atât de parfumate şi dulci la gust şi 
la privit.

La 77 de ani, Florin Piersic a ajuns să fie bărbatul 
care a fost şi actorul care va rămâne pentru a mai juca şi 
„Diavolul şchiop”, căci este timpul să ne obişnuim şi cu 
o astfel de provocări.

La mulţi ani, Florin Piersic, oriunde te-ai afla, căci 
nu ai stare şi te mişti mai repede decât se mişcă 
electronii în jurul nucleului! 

Ianuarie 2013
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jurnal cu scriitori

Emanuela ILIE

După cum o arată şi titlul pe deplin elocvent, 
Clasicii junimişti şi folclorul (Editura Universităţii 
„Aurel Vlaicu”, Arad, 2011),  cartea de debut a 
universitarei arădence Adela Drăucean, investighează 
cu minuţie raportul dintre scriitorii junimişti şi 
literatura populară – raport cu totul firesc, suntem 
anunţaţi de la început, într-o ambianţă culturală 
precum aceea din preajma revoluţiei burghezo-
democratice de la 1848, care putea găsi, într-adevăr, în 
folclorul autohton un mod de apărare a specificităţii 
naţionale. Miza majoră şi finalitatea demersului 
analitic al autoarei sunt punctate, la fel, încă din Prefaţa 
acestuia: „Scopul cercetării fost acela de a evidenţia 
modul şi gradul de apropiere a scriitorilor de 
producţiile poporului şi în acelaşi timp prin ce se 
distinge creaţia cultă a clasicilor junimişti, marcată, 
fără îndoială, de contactul fecund cu folclorul”. Nimic 
mai clasic, nimic mai canonic, prin urmare, ca această 
tentativă cu totul lăudabilă de a reciti marea noastră 
literatură cultă într-un context dacă nu aproape ostil, 
măcar străin de actele de recuperare sau, dacă vreţi, de 
restaurare a valorilor centrale. Să nu uităm că cei mai 
mulţi dintre cercetătorii generaţiei tinere se arată, 
dimpotrivă, interesaţi de investigarea sectoarelor 
periferice, a teritoriilor şi subiectelor de nişă literară.

 Fără a se lăsa defel intimidată de evoluţia gustului 
congenerilor, autoarea noastră purcede la lucru într-o 
manieră temeinică. Natural, punctul de plecare nu 
poate fi altul decât recitirea literaturii junimiştilor, 
recitire preocupată aproape exclusiv de identificarea şi 
analizarea succintă a implicaţiilor ei folclorice. Primele 
texte asupra cărora cercetătoarea se opreşte cu 
precădere sunt cele canonice, intrate cam de multişor 
în canonul didactic, prin urmare în general percepute, 
injust, drept vetuste. Cu excepţia specialiştilor, cine 
mai citeşte, astăzi, fără prejudecăţi şi poncife critice 
din păcate încă vehiculate în bibliografia şcolară, Călin 
(file din poveste), Moara cu noroc, Ivan Turbincă, Povestea 
lui Harap-Alb sau La hanul lui Mânjoală? Lor li se 
adaugă, însă, şi lectura critică, orientată cel mai adesea 
tematic sau generic, a unor opere mai puţin ori deloc 
cunoscute de publicul larg. Astfel, pentru a urmări 
„Mitul ursitoarelor în creaţia eminesciană”, Adela 
Drăucean  compară Povestea Dochiei şi ursitoarele, 
Muşat şi ursitorile, respectiv Ursitorile. In subcapitolul 
intitulat „Balada”, inclus în „Structuri lirice populare 
prezente în creaţia marilor clasici”, deşi acordă 
întietate binecunoscutelor prelucrări baladeşti ale lui 
Eminescu (Povestea teiului, Strigoii), nu uită să 
amintească o parodie caragialescă, şi anume balada 
nuvelistică Moartă!... Pentru a puncta legătura dintre 
Basmele lui I.L.Caragiale şi spiritul balcanic citează din 
Poveste (neterminată), Lungul nasului. Basm oriental, Olga 
şi spiriduş. Basm etc. etc. 

În sprijinul propriilor ipoteze de lectură, Adela 
Drăucean apelează, natural, şi la o bibliografie 
substanţială – deşi, din nou, canonică, lista de „sinteze 
şi studii” consultate incluzându-i, între alţii, pe 
Călinescu şi Cheie-Pantea, pe Chiţimia şi Vianu, pe 
Cioculescu şi Z. Ornea, pe Ovidiu Bârlea şi Adrian 
Fochi, pe Al. Rosetti şi Lazăr Şăineanu... Încă şi mai 
elocventă este lista preferinţelor sale monografice; din 
ultimul deceniu de exegeză eminesciană, sunt 
pomenite, bunăoară, doar cărţile lui Iulian Costache şi 
Caius Dobrescu – selecţie drastică, ce vorbeşte de la sine 
despre gusturile în materie exegetică ale autoarei. În 
sfârşit, materialul analitic este articulat în funcţie de 
câteva concepte cheie şi relaţiile dintre ele: paradigma 
romantică şi cea realistă, forma populară şi forma cultă, 
miticul, eticul şi esteticul. Rezultă câteva capitole dense 
despre Modelul cultural al romantismului şi descoperirea 
folclorului, Prezenţe mitice româneşti în opera clasicilor 
junimişti, Forme populare şi forme culte în opera marilor 
clasici. Perspectivă comparativă, Realism şi transfigurare în 
opera clasicilor junimişti, în fine, unul ceva mai scurt 
despre Influenţe ale literaturii populare în stilul clasicilor 
junimişti. Concluziile fiecăruia dintre aceste capitole 
sunt expuse tranşant, cu limpiditatea pe care, 
admirând-o în mai multe dintre operele analizate (spre 
ex: „Pe linia formării sale la şcolile germane, Slavici nu 
pune accentul pe stil, ci mai mult pe substanţă, pe 
claritatea comunicării”), o recunoaşte, prin ricoşeu, 
drept esenţială şi în propria scriitură. Să observăm, spre 
ilustrare, observaţiile sintetice, expuse aproape didactic, 
despre filonul popular în opera humuleşteanului: 
„Creaţia lui Ion Creangă reprezintă o valorificare la 
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Un subiect aproape uitat: 
Clasicii junimişti şi folclorul

maxim a tot ceea ce înseamnă procedee populare, 
întrucât sufletul scriitorului trăieşte o osmoză perfectă 
cu atmosfera satului humuleştean. Deşi scriitorul 
foloseşte limba populară, aceasta este regândită, 
încărcată de expresivitatea paremiologică, pentru a 
reprezenta doar esenţa limbii artistice a lui Creangă. 
Componenta stilistică fundamentală este oralitatea 
acestei expresivităţi, prin care se apropie de folclor” 
(subl. aut.). Fără comentarii!

În mod cert, cartea nu intenţionează defel să 
răstoarne ierarhiile valorice consacrate, să infirme 
„judecăţi de valoare” care circulă, în unele cazuri, de 
decenii întregi în istoria noastră literară, şi nici să 
polemizeze cu vocile „hard” ale criticii perioadei 
junimiste. Nimic mai străin, în demersul Adelei 
Drăucean, decât ideea de contestare a canonului literar 
sau ştiinţific, îmbrăţişat aproape fără rezerve, într-o 
formă reverenţioasă, cu totul potrivită, de altfel, 
autoarei înseşi. Pe care am întâlnit-o, faţă-către-faţă, o 
singură dată, la o întrunire cu ştaif academic şi miză 
didactică. Impresia de atunci a fost, trebuie să o 
mărturisesc, confirmată cu totul de lectura opului său 
de debut – un op în acelaşi timp discret şi tenace, 
empatic şi lucid, sensibil şi perfect echilibrat.

 Prin urmare, chiar dacă nu îşi propune să excedeze 
prin ipoteze temerare de lucru sau volute comparatiste 
surprinzătoare, cartea Clasicii junimişti şi folclorul 
merită reţinută deopotrivă pentru coerenţa şi rigoarea 
secvenţelor sintetice şi decenţa cu totul ... conservatoare 
a pasajelor ei analitice. Trăsături pe care le justifică 
îndeosebi subiectul aproape uitat.

din Botoşani, viitor academician cu contribuţii de excepţie în 
domeniul ecuaţiilor diferenţiale, integrale şi 
integrofuncţionale;
3. V(era) Myller, (născută Lebedev, la Novgorod), prima 
femeie profesor universitar din România cu lucrări axate pe 
analiza matematică şi teoria numerelor, ecuaţiile diferenţiale 
sau teoria funcţiilor, întemeietoare împreună cu soţul său a 
Seminarului Matematic; 
4. A(lexandru) Myller, academician din 1936, fondator, în 
anul 1910, al bibliotecii de matematică de la Universitatea 
din Iaşi, ca fundament al cercetărilor originale, creator al 
primei şcoli româneşti de matematică, cunoscută sub numele 
de „Seminarul Matematic Al. Miller”, iniţiator în premiera la 
Iaşi a unor studii de istoria matematicii românesti şi 
universale cu aporturi originale în geometria diferentială; 
5. O(ctav) Mayer, viitor academician, elev al profesorului 
Alexandru Myller, primul doctor în matematici al unei 
universităţi româneşti, creator împreună cu acesta şi cu Gh. 
Ţiţeica a geometriei diferenţiale centro-afine;
6. D-tru Mangeron, viitor academician cu preocupări în 
domeniul ecuaţiilor diferenţiale, neliniaritate, robotică, 
astronautică şi mecanica corpului rigid. Era poliglot. Citea în 
10 limbi şi publica în 6 limbi.
7. (Grigore) Moisil, viitor academician; „în perioada ieşeană 
realizează o operă fecundă cu idei inovatoare în care se 
întrezăreşte concepţia lui despre matematică şi tehnica lui 
personală de mânuire a instrumentului matematic, făcând 
apropieri între idei foarte îndepărtate, utilizând noţiuni din 
domenii complet deosebite”; 
8. Bănuim a fi vorba de academicianul fizician Petru 
Bogdan, atunci rector al Universităţii din Iaşi;
9. Mendel Haimovici, viitor academician cu preocupări 
matematice „îndreptate în trei direcţii principale: geometria, 
teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale şi mecanica. În prima 
etapă a carierei sale ştiinţifice, cercetările sale au vizat 
domeniul geometriei, ca elev al marilor geometri români A. 
Myller şi O. Mayer şi al reputatului geometru italian T. 
Levi–Civita. Lucrările care l-au consacrat ca matematician 
privesc spaţiile cu conexiune liniară, geometria integrală, 
spaţiile Finsler, familiile de transformări pe varietăţi 

diferenţiabile, precum şi 
metodele geometrice în 
mecanică”;
10. viitor profesor 
universitar cu studii post-
doctorale, între altele, la 
Roma, sub îndrumarea 
profesorului italian 
E(nrico) Bompiani care 
semnează ilustrata imediat 
după el.
  

Pe faţa ilustrată a cărţii 
poştale este imaginea părţii 
de nord a Palatului 
Universităţii din Iaşi, care 
adăpostea Facultatea de 
Ştiinţe. 

Cumpărată de la un târg de antichităţi din Paris cu 
doar cinci euro de numismatul ieşean, doctorul Adrian 
Popovici (care profesează acum, ca atâţia alţi medici 
români de valoare, în Franţa), ilustrata din imagine este 
un document care vorbeşte peste vremuri de vestita 
Şcoală de Matematică de la Universitatea din Iaşi, 
cunoscută în actualitate sub numele fondatorului, 
Seminarul Matematic „Al. Myller”. Legăturile acestei 
instituţii cu mari matematicieni din întreaga lume (în 
cazul de faţă din Franţa şi Italia) este probată şi de 
această ilustrată, trimisă matematicianului francez 
E(lie) Cartan la adresa acestuia de pe strada 
Montespan 27 din orăşelul Le Chesnay, situat la 27 km 

1  de Paris .
Savanţi sau viitori savanţi de renume mondial 

ieşeni şi-au pus semnăturile autografe alături de cea a 

profesorului italian  Enrico Bompiani, pe care, în 
acelaşi an, îl va urma la specializare post doctorat 
matematicianul ieşean Ilie I. Popa. Redăm în 
continuare traducerea textului francez:

„14. 5. 1936, Iassy
Matematicienii din Iaşi avându-l printre ei pe D(omnul) 

E(nrico) Bompiani îşi amintesc cu foarte mare plăcere de 
vizita dumneavoastră în România şi vă trimit omagiile lor”.

Urmează semnăturile autograf dispuse pe două 
coloane:

2 3I - S(imion) Sanielevici ; V(era) Myller ; A(lexandru) 
 4 5 6Myller ; O(ctav) Mayer şi D-tru Mangeron 

7 8II – (Grigore) Moisil  ; C. Bogdan ; Mendel 
9 10Haimovici ; Ilie I Popa,  şi profesorul italian E(nrico) 

Bompiani
  
NOTE 
1. E(lie) Cartan, „a făcut operă fundamentală în teoria 
grupărilor Lie şi aplicaţiile lor geometrice”;
2. S(imion) Sanielevici, coleg al lui Nicolae Iorga la Liceul 

O carte poştală ilustrată, veritabil document de istorie a şcolii centenare 
de matematică din iaşi, seminarul matematic „Alexandru Myller”

Andone CUMPĂTESCU

restituiri
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Iaşi, 22 decembrie 2012
Între două fîşii calde
          De Lumină
Punct negru, rece – trupul
           Meu – pecete

Între două fîşii de Lumină
          Rece
Punct cald, roşu – trupul
          Meu – inimă

Între două fîşii de lumină
          Mută
Aripă vioaie – trupul
          Meu răzvrătit

... şi glasul în pămînt
ascuns
născocit
de zeul patimii
răscoleşte aerul duşmănos:
„ ce-am mai murit, Doamne,
ce-am mai murit!”
Iaşi, 23 decembrie 2012
Aveam să întind mîinile şi să-l cuprind, am ţesut 
astfel cea mai tristă poveste de Crăciun
aveam să-l plimb prin curţi, să-i fac fotografii şi să-l 
dăruiesc paznicului de la spital
a doua zi am aflat că ajunsese în căminul unui 
brancardier şi era iubit
se plimba prin apartamentul călduţ şi după baie 
împrăştia prin casă miros de şampon de mere
ehe, eu mă pricep la cîini spunea paznicul care la 
început era sigur
că ţineam în braţe un cîine-lup zdravăn
- posibil să fi devenit aşa de iscusit mai cu seamă 
după ce i-am oferit 30 de lei
să meargă cu taxiul la gară
şi i-am mai pus în sacoşă două hăinuţe călduroase şi 
ceva consistent de mîncare-
ehe, eu mă pricep la cîini, doar am unul de rasă,
cel mic era o potaie, încrucişare de pechinez cu 
vreunul vagabond
era căţel de odaie, l-am dat să stea la căldură pe 
timpul iernii
în primăvară mi-l duc la mine, mai am unul, da' de 
rasă
vorbele-i înţepeneau o clipă în aer , se rostogoleau 
apoi, bile îngheţate,
peste umerii mei şi peste degetele bocnă, ocheau 
duşmănoase moalele capului
îmi tot repetam că îi este mai bine în căminul cald
mirosind a şampon de mere,
dar nu ştiu de ce, tot îmi rămîne cea mai tristă 
poveste de Crăciun
Z., 27 decembrie 2012
Are ochii holbaţi din două cepe degerate de-acum
două braţe răşchirate cu care îmbrăţişează pe-nserat 
ciorile
şi toate celelalte ca un vrednic om de zăpadă:
nas maaare, butucănos, portocaliu, o gură strîmbă, 
nasturi, vreo douăzeci
şi o căciulă albastră cam obosită
 - de fapt, o găletuşă în care aducea mama vara lapte 
de la vecina Maria -
stă acolo în fundul grădinii
de el mi se-agaţă dimineaţa privirile
cîinele ciobănesc al vecinului îl latră de departe, îl 
ocoleşte prudent
stă aşa la vreo zece metri în faţa lui şi-l batjocoreşte o 
vreme,
apoi saltă peste gard direct pe căpiţa de fîn
acolo dă vesel din coadă
şi latră apăsat de vreo două ori către oile care se 
bulucesc cînd în stînga staulului
cînd în dreapta, bezmetice,
şi împrăştie miros greu
motiv pentru care în dimineaţa asta a trebuit
să-i ajustez cu grijă nasul
vrednicului nostru om de zăpadă   
Iaşi, 1 ianuarie 2013
Am visat că mi-ar fi crescut o aripă, iar aripa ar fi 
căpătat forma orei cinci şi patru minute

la cinci şi şapte minute, ehe, deja o întinsesem în zbor
partea bună e că în vis
am ceva mai mult timp şi-mi pot permite să rătăcesc 
ceasuri întregi
rotunde şi luminoase ca nişte feţe de moşi crăciuni
- nu pentru că aş fi înghiţit prea multă mîncare de 
sărbători o zbughesc
nu, nu-mi stă de mult în obicei,
ci pentru că doar aşa pot zbura şi eu aiurea fără sa 
mă-ncurc în ostreţe-
din nefericire, jumătatea mea cea zăbavnică a scrîşnit 
îndată
în aurul boltei
ca un camion supraîncărcat pe asfaltul încins
ora cinci şi şapte minute s-a destrămat în aşchii 
fierbinţi
ce mi s-au înfipt flămînde în ochii de smoală
din buricele degetelor
 Iaşi, 3 ianuarie 2013
cineva mi-a spus că semăn cu un plop alb
cerul îţi sclipeşte în vene
îmi recită ceremonios
primăverile încă nu mi-au albăstrit trunchiul...
încă nu se holbează la mine furtunile...
sunt un plop alb
spun unii
eu doar îmi acopăr lumina străvezie a tîmplelor
să pot desluşi murmurul rostogolit în adînc
ştiind bine că în amiaza următoare
într-un ţipăt sf'îşietor
se va isca aceeaşi dîră sîngerie prelungă
însăilînd zborul
Iaşi, 4,5 ianuarie 2013
Fiul meu îi zice cotlonăreală:
Str. Ţicăul de jos, Dezrobirii, Păcii, Movilei,
Rîpei, Simion Bărnuţiu, Nucului, Scăricica...
(e ora unu a dimineţii
continui să cotlonăresc
de astă dată prin arhivele revistelor literare
şi-mi spun că ar putea fi,iată, ora la care profesorul-
poet al liceului
la care studiam cîndva
- actualmente scriitor cu vechi state de plată -
s-ar fi putut confesa:
„Acum se fac acele lucruri de fãcut
sã mergi de ici-colo şi globuleţul de creier
sã explodeze feeric”- I. Moldovan)
Iaşi, 6 ianuarie 2013
galben scorojit
ochii acestei dimineţi
ochi de cîine bolnav
sfredelind urbei şira spinării
***
ninsoarea albastră sărută ciulinii
roşul nisipului, stîrvuri de păsări
- clipa hoinară şi-a prăpădit graiul -
ninsoarea ascunde mirată
trupul de var al dimineţii
Iaşi, 7 ianuarie 2013
... str. Păcii, Occidentului, Dochiei,
Săvescu, Albineţ, Sf. Atanasie, Kogălniceanu, Ralet...
Iaşi, 8 ianuarie 2013
... Rîpei, Cerchez, Florentz,
Italiană, Păcii, Pallady, Kogălniceanu, Ralet
ieri un cîine-lup stătea cuminte în faţa porţii
care nu s-a deschis nici după ce am ajuns la capătul 
străzii
am tot întors capul sperînd că l-a poftit cineva în 
curte,
dar din depărtare încă i se mai zăreau vîrfurile 
urechilor
pe care le scutura din cînd în cînd
în rest, alb, nemişcat, se contopea cu împrejurul  
ninsoarea tot mai deasă îmi ascundea urmele
parcă nici n-aş fi trecut prin părţile-acelea
parcă n-ar fi fost nici poarta, nici roata de cauciuc 
rostogolindu-se furioasă
în timp ce doi inşi chiuiau de pe capota unei maşini în 
mers
nici toate ceasurile pe care le-am străbătut
ca să ajung la tînăra oră două a acestei dimineţi
parcă n-ar fi fost
Iaşi, 10 ianuarie 2013
după o discuţie cu prietena mea, Georgia
cînd crezi
că nu mai poţi schimba nimic,
începi să accepţi
numind resemnarea
înţelepciune
(la întoarcerea în tine însă,
ai putea găsi
uşa ferecată)

jurnal cu scriitori
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Ştefania HĂNESCU
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Motto:„Cînd tinereţea îşi va lua rămas bun de la dumneata,
frumuseţea va pleca împreună cu ea, şi atunci vei descoperi pe

neaşteptate că triumfurile nu-ţi mai stau la îndemînă sau în cel mai    
bun caz trebuie să te mulţumeşti cu triumfuri meschine, pe care

aducerile aminte le vor face mai amare decît infrîngerile”
 (Oscar Wilde).

Francezii au un dicton, pe care toţi îl folosesc în 
Hexagon, Le hasard sait faire des bonnes choses, ceea ce în 
româneşte înseamnă „Întâmplarea ştie să facă lucruri 
bune”. Decenii de-a rândul, m-am convins, în 
circumstanţe diferite de acest adevăr esenţial. Şi iată de 
ce îl leg: aveam un obicei, care a fost urât de unii 
studenţi de-ai mei, ca la prima întâlnire să-i întreb trei 
lucruri. Primul, ce liceu au terminat, pentru că am avut 
la filologie studenţi cu liceul economic, liceul de sport, 
liceul de mecanică, liceul de construcţii etc., al doilea, ce 
profesori de română au avut în ultima clasă şi, al treilea, 
de unde sunt originari. La un astfel de „chestionar”, din 
bancă s-a ridicat, timid, un tinerel, zvelt, nu pre înalt, şi 
a precizat: „Mă numesc Vasile Diacon, sunt de la 
Stulpicani, judeţul Suceava”. Cum fusesem la Sulpicani, 
la 17 ani, ca inspector statistic raional, şi cum mai 
fusesem o dată învitat de o fostă studentă eminentă de 
a mea, Rodica Cuciurean. Când am auzit, am zis „Hait, 
încă unul dintre bucovinenii mei”. Aşa se face că, după 
aceea, am vorbit din când în când, cu o oarecare 
tandreţe intelectuală, evident, cu domnul Vasile Diacon 
şi domnia sa cu mine, chiar dacă orientările sale majore 
înclinau către „il nostro maestro”, cum zicea Dante 
despre Virgil, profesorul Ştefan Cuciureanu, a cărui 
operă avea să o editeze, peste ani, într-o ediţie de 
excepţie.

După o lungă perioadă de timp, a venit vremea să 
mă întâlnesc iarăşi cu Vasile Diacon, care este un 
intelectual rasat, cu o cultură variată şi eficientă, care 
dovedeşte două lucruri esenţiale în tot ceea ce face: 
implicare şi competenţă. O dovedesc preocupările sale 
care sunt diverse, cu precădere cele de istorie, de 
etnografie şi de filologie. Mi-aduc aminte de acea 
excepţională monografie pe care o consider şi astăzi un 
model, în zilele noastre, dedicată etnografiei şi 
folclorului de pe valea Suhei Bucovinei. Au urmat, 
după aceea alte cărţi, altele sunt în curs de apariţie, 
toate sunt importante, actuale şi cu rezultate 
concludente. 

A publicat, alături de cărţi, studii, articole şi recenzii 
în diverse publicaţii, din diferite centre culturale ale 
României. 

Ca ziarist şi foiletonist, Vasile Diacon s-a manifestat 
ca unul de mare suprafaţă, acid, cu fin simţ de 
observaţie, punctând ceea ce se dă de punctat, mai ales 
în aceste vremuri. Ca om, Vasile Diacon a rămas un 
binevoitor, un amabil, un cordial şi, spre surprinderea 
mea, din când în când, cu umor.

Trăsăturile sale de bază sunt: un om muncitor peste 
măsură, un om onest, un om exact, adică obiectiv, un 
om corect. Cărţile sale probează informaţie, idei, 
subiecte noi şi din punct de vedere al organizării, 
claritate şi sistematizare. 

Într-un cuvânt trebuie spus că Vasile Diacon, pe an 
ce trece, se manifestă ca un reper important în viaţa 
spirituală a Iaşului. Fie că este vorba de un ziar pe care 
l-a făcut, fie că este vorba de cărţile pe care le-a publicat, 
fie că este vorba de interviurile pe care le-a acordat sau 
le-a realizat, el rămâne acelaşi om binevoitor, 
competent, implicat şi obiectiv. E un pasional, ca şi 
mine, ceea ce nu e întotdeauna un avanaj, ce-i drept, iar 
în cărţile sale găsim un om de cultură de largă 
respiraţie, un spirit lucid şi un stilist dominat de 
organizare şi claritate. Aş spune, în încheiere, că 
biografia lui Vasile Diacon stă sub semnul unei triade 
esenţiale: el este om al Cetăţii, om al Omeniei şi om al 
Cărţii. 

Vasile Diacon, triada unei biografii

Ilie DAN

Gabriel BABAN - “Acareturi la Ipoteș ti”
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jurnal cu scriitori

La Târgul Internaţional Gaudeamus – Cartea de 
învăţătură noiembrie 2012, unul dintre numeroasele 
momente palpitante a fost şi cel creat, prin lansarea 
volumului Amintirile unui uituc, recent editat la 
Târgoviste şi care, în viziunea distinsului autor Barbu 
Cioculescu, se doreşte a fi perceput ca un „exerciţiu de 
memorialistică”.

Acest prim volum se înscrie într-o serie amplă, de 
reînviere a unui trecut înnobilat de vibrante amintiri. 
Maestrul Barbu Cioculescu (re)scrie „limba de ceas” a 
unor timpi de mult apuşi, o „destrămare” metodică, 
afectuoasă, cu uşoare învăluiri melancolico-umoristico-
ironice, cu atâtea detalii subtile şi pline de-nţelesuri, 
încât îndrăznim a spune că un mai potrivit titlu ar fi 
fost acela de Primăvară de toamnă, gândind la o 
subtilă imagine poetică din suavul volum: Cerc deschis 
(1966). Considerăm aceasta, pentru că „slava de aur a 
toamnei” (din prezentul volum) învăluie ocrotind dulci 
amintiri, un timp care nu este de poveste, ci devine 
însăşi poveste. Credibilă însă. Ca o „haltă” peste 
palpitante sau zvârcolinte trăiri, pe care naratorul 
memorialist le învăluie în mantia frazării, ocrotind 

spasmele, evitând contracţiile sau controversele, pe cât 
posibil. Puţine sunt acele izbucniri de vibrant ecou ale 
drasticului sau de amprentare justiţiară.

Memorialistul „calcă pe urme de paşi” (Vecera), 
iluştri paşi şi-a lor poveste, înţelegând că „nu vrea 
tăcerea să se sfarme” (Cumpănă), ci ni le drămuieşte cu 
înseninată şi sensibilă delicateţe „peste somnul petalelor” 
(Media luna), evidenţiindu-se ca un iscusit „pescar în 
lacul fără cascade al amintirilor”.

Titlul ales de memorialist dovedeşte contrariul. 
Uitarea nu-şi poate pune amprenta peste acel timp al 
evocărilor, orice-ar fi, precum zice poetul: „Din câte se-
ntâmplară nu pot să uit nimic...” (A. E. Baconsky) În cele 
peste trei sute de pagini, nu recunoaştem doar plăcerea 
povestirii, ci mai mult, însorirea unei vibrante 
responsabilităţi, umbra vegherii acelor vârtejuri care-au 
încrengat istoria unei familii şi mult mai mult: locuri şi 
oameni, împliniri şi dezamăgiri, evenimente de 
curbură în toate segmentele vieţii româneşti.

Întrezărim flacăra emoţiei care rămâne vizibil 
estompată în fibra interioară a naratorului (scuzându-
ni-se îndrăzneala de a poetiza, cumva, tabloul general 
al evocării): „... sunt o pictură zise visul / turnându-mă cu 
îngăduinţă / într-un parc..., / într-o mare casă cu pereţii 
stivuiţi pe podele / la marginea unui lac tremurător / retras 
în inele...” (Sub muguri) 

Să-l credem pe poet, când rosteşte: „într-o rouă de 

lacrimi mi-e locul”? Fireşte. O dovedeşte emoţionantul 
motto al cărţii (prin dedicaţia de o delicateţe şi de o 
sensibilitate erotico-princiară): „Simonei, pentru anii de 
lumină, căldură, echilibru şi bună dispoziţie pe care mi i-a 
dăruit...” Emoţionant portret al distinsei, frumoasei şi 
nepreţuitei doamne de-o viaţă, din care triumfă câteva 
nestemate calităţi: „calmă bravură”, „înnăscutul 
optimism”, „bunătatea cu care respinge răul, urâtul, 
dizarmonicul” etc.  O subtilă şi ingenuă declaraţie de 
dragoste, un corolar al primăvăraticilor ani petrecuţi 
împreună.

Amintirile unui uituc reprezintă o primă etapă a 
evocărilor, dintr-o serie amplă (ni s-a dezvăluit, în 
momentul lansării), de mai multe volume, în care 
detaliul amplifică o poveste de viaţă, în evoluţie 
cronologică, întru încununarea acelor secvenţe care au 
amprentat copilăria, adolescenţa, prima tinereţe, 
maturitatea, împlinirile şi neîmplinirile atâtor figuri 
reprezentative de la început de secol al XX-lea. O 
suprapunere a naratologicului dublat de o amplitudine 
a pitorescului descriptiv, privind locurile, figurile 
reprezentative şi evenimentele la care se face trimitere 
întru conservare. O mică parte din textele care compun 
acest volum memorialistic au fost deja publicate în 
revista „România literară”, în perioada 2007-2008, 
reţinând în acelaşi timp că alte „opinii, portete, evocări, 
mărturisiri”, similare, pot fi lecturate şi în volumul 
Lecturi de vară, lecturi de iarnă (2003)

Apreciat poet, prozator, istoric şi critic literar, 
eseist, traducător, domnului BARBU CIOCULESCU i 
se recunoaşte un rol important, în îngrijirea şi 
reeditarea ediţiilor critice ale scriitorilor Constant 
Tonegaru (Steaua Venerii, 1969), Luca Ion Caragiale 
(Jocul oglinzilor, 1972), Tudor Arghezi (Autoportret 
prin corespondenţă – 1982), Radu Gyr (Anotimpul 
umbrelor, 1993 şi Ultimele poeme, 1994), Mateiu I. 
Caragiale (Opere, 1994) etc. 

În prezentul volum, relevante sunt numeroasele 
portrete de scriitori, precum şi  subtilitatea 
caracterologicului acestora: „suavul erudit” Nicolae 
Balotă, „vocea piţigăiată” a profesorului Iorga, figura 
lui Ion Barbu – „rotind ochii verzi în mulţimea foitoare” 
şi „mustaţa-i învârtoşată”, imaginea unei prozatoare 
„plină de spirit şi gură rea...” Alte detalii vizează: 
obsesiile prietenului Constant Tonegaru sau pasiunile 
microbiştilor Rebreanu şi Camil Petrescu. Notabile 
sunt şi notaţiile de natură istorică privind şcoala 
românească din perioada interbelică („ghiozdănaşul”, 
ce conţinea: „o tăbliţă, un condei, un abecedar şi un 
burete care atârna pe dinafară, legat fiind cu sfoară”, cu 
precizarea că buretele era „din soiul natural ce se 
culegea de pe fundul mărilor...” ), notaţiile ironice la 
adresa antisemitismului lui Brătescu-Voineşti sau 
anumite notaţii cu filon autobiografic („sfârşitul 
anepigrafic al copilăriei”, „mă mulţumesc să afirm că am 
avut întreaga feminitate” etc.). 

În viziunea scriitorului Barbu Cioculescu, 
descriptivul fie îmbrăţişează pitorescul (cu referire la 
numele unui cartier bucureştean, „blagoslovit cu nume 
de medici”, imaginea fermei de la Ciorogârla etc.), fie 
contururi anguloase, ironice şi sfidătoare (gândind la 
propaganda unui timp istoric dramatic, amprentat de 
„scrânteala” Scânteii, spre exemplu). Şi pentru 
prozatorul (gândind la volumele: Palatul de toamnă, 
Grădini în podul palmei), dar şi pentru 
memorialistul Barbu Cioculescu (gândind la 
volumele: Lecturi de vară – lecturi de iarnă, 
Zădărnicii – prin vuietul vremii, Amintirile unui 

uituc) „ironia nu e totdeauna nimicitoare, ci în frăţie cu 
zona melancoliei şi a lucidităţii” (Alexandru George). Şi-n 
acest sens, un exemplu grăitor este şi acela care face 
referire la propria-i copilărie („mică pruncie”), prin 
imortalizarea anumitor precepte („să nu iei cuvântul 
neîntrebat, să nu întrerupi pe vorbitor, să aştepţi, să nu te 
pui în prim-plan, să fii modest; să nu fii obraznic, încrezut, 
fălos, să nu te înfigi la bucata cea mai mare...”), „sacre 
principii”, cu stricteţe respectate, în secolele trecute, dar 
nu şi într-acest bulversant mileniu, din nefericire.

Avem certitudinea că aceste evocări, precum şi 
acelea care vor urma, au ca imbold dorul. Un dor 
devenit dorinţă, dorinţă metamorfozată în evocare, 
prin cuvântul  – lacrimă stinsă-n cupa răbdării de a 
asculta vocile trecutului. Pentru distinsul octogenar 
Barbu Cioculescu, cuvântul se doreşte a fi dantelare, 
deopotrivă dăltuire întru nemurire. Prin cuvânt, numai 
prin cuvânt, domnia-sa creează acea punte durabilă 
între cei de ieri şi cei de azi, pentru cei de mâine. 

Amintirile unui uituc (Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 
2012), acest „exerciţiu” cu filon evocativ, adevărată 
Primăvară de toamnă însorită, este un imn şoptit, 
dăltuit întru comuniune, întru îmbrăţişare şi întru 
iubire de semeni şi de adevăratele valori morale ale 
neamului nostru. 

Ianuarie 2013

Evocări de amurg 
primăvăratic

Livia CIUPERCĂ

CRONICA

Un fervent ș i valoros reprezentant al 
intelectualităț ii, nu doar al celei ieș ene, dar al 
momentului actual românesc, este profesorul, juristul, 
scriitorul Vasile Diacon. 

Prin genetică bucovineană, Vasile Diacon este un 
spirit ales, nobil, iar prin apriorismul propriu, 
îndatoritor, generos, deschis sufleteşte, într-un cuvânt, 
are vocaţia prieteniei, aşa cum foarte inspirat a scris 
profesorul Gavril Istrate. Inima, sufletul şi spiritul, cei 
trei magi despre care vorbeşte Arthur Rimbaud 
constituie la Vasile Diacon o strălucită constelaţie 
creatoare, atât socială cât şi scriitoricească.

Într-un cuvânt, personalitatea lui Vasile Diacon 
întruneşte diada care caracterizează cultura vechii 
Grecii: unirea esteticului cu eticul. Dovadă că d-sa are 
două licenţe: una în litere şi alta în drept ș i un 
doctorat în istorie.

Vasile Diacon posedă o valenţă pe cale de dispariţie 
la noi, sentimentul rădăcinilor. Atât ca deputat, dar 
mai ales în cărţile publicate, domnia-sa a scos în 
evidenţă profunda injustiţie istorică privind destinul 
nefast al Basarabiei şi al nordului Bucovinei istorice. 
Aici sentimentul justiţiei, patosul în a exprima 
adevărul, în a stigmatiza flagrantele nedreptăţi 
istorice, atentate la identitatea spirituală a unui popor 
prea tolerant, ating coardele cele mai sensibile ale 
fiecăruia dintre noi, care am devenit uneori uituci, 
luaţi de valul nesemnificaţiilor, a derizoriului care ne 
asaltează zilnic şi ne obnubilează spiritul, fie pe stradă, 
la TV, pe internet. 

În acest sens, a desfăşurat o prodigioasă activitate 
atât socială, cât şi ştiinţifică de mare adâncime. În afară 
de serioase studii şi articole apărute în numeroase 
reviste, a publicat 11 cărţi, dintre care amintim : 
Reîntregirea. Basarabia, Bucovina şi Insula Şerpilor, în 
două ediţii; Etnografie şi folclor pe Suha Bucovineană; 
Berea la români; Istorie şi cultură românească. Pagini 
regăsite; Cronicile Suhei Bucovinene; Sub semnul lui Clio; 
Secretul lui Polichinelle şi vechimea locuirii în Gura 
Humorului. Totul într-un stil limpede, înaripat, greu de 
substanţă informaţională. 

Solicitându-mi să realizăm un dialog relativ la 
propria-mi viaţă, Vasile Diacon s-a dovedit un fin 

„iscoditor” al diverselor monete ale unei activităţi 
îndelungate şi variate, un inductor subtil al 
răspunsurilor esenţiale, dialogul devenind astfel un 
model al genului. A fost o adevărată sărbătoare a 
comunicării până la comuniune. Pentru mine a fost o 
mare bucurie că destinul a făcut ca marea personalitate 
a profesorului Ştefan Cuciureanu, cunoştinţă comună, 
să fie, în înaltă măsură, catalizorul apropierii spirituale 
şi sufleteşti dintre noi. Domnia-sa a studiat şi a 
publicat patru volume privind scrierile celebrului 
umanist şi lingvist, admirator peste toate al lui Dante. 

Despre dialogul nostru, Svetlana Paleologu Matta a 
afirmat că „va alege pe cei aleşi”. Dar alesul aleşilor 
este Vasile Diacon, cel având vocaţia de a intui şi a se 
apropia de cei afini cu foarte sensibila sa corezonanţă 
sufletească şi înalta conştiinţă axiologică.

De o asemenea serie de momente, de o asemenea 
iluminată şi mereu foarte activă conştiinţă axiologică şi 
umanistică, precum cea a lui Vasile Diacon – privind 
domeniul spiritului, realităţile istorice, contemporanii 
– avem stringentă nevoie, – salvatoare din 
degringolada lumii contemporane pe toate planurile, o 
adevărată Hiroşimă a valorilor.

Un model umanistic: Vasile Diacon
George POPA

Mihai COȚ OVANU - “Peisaj”
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Când ochii cuiva capătă, măcar şi numai pentru 
câteva secunde, sclipiri de haos, nu încerca să le strici 
trăirea! Haosul îşi are măreţia lui şi armonia lui! Dar, 
pentru a putea percepe cele două caracteristici ale 
haosului, respectiv măreţia şi armonia, trebuie să ştii 
să trăieşti şi să cultivi singurătatea ca pe o fiinţă 
supremă în visul tău… abia atunci vei ajunge să 
cunoşti, să îndrăgeşti şi să fii un sclav fidel al armoniei 
haosului…

Răsturnaţi, ca nişte baloturi mişcătoare, la porţile 
marii închisori transilvănene, din dubele care ne 
preluaseră de la gară din vagoanele morţii, am fost 
depuşi pe un hol mare… şi ni s-a făcut o percheziţie 

până la piele de către fiarele care urmau să ne fie noii 
paznici, numiţi de către noi, deţinuţii politici, „caralii”. 
Fusesem transferaţi de la Canal, ca bolnavi incurabili, 
sortiţi morţii, în vestita închisoare şi morgă…

Doamne, oare de ce unii oameni, trăitori de când e 
lumea şi pământul, acuză cu atâta sadism şi 
neînţelegere culorile politice dominante în anumite 
perioade istorice, spunând: „cele mai cumplite 
suferinţe, crime sau nedreptăţi, au fost în epoca 
sclavagistă!” Alţii spun: „Ba în feudalism!”, „Ba în 
perioada Inchiziţiei!”… iar alţii jură, cu mâna pe cruce, 
că cele mai oribile sălbăticii au fost în „epoca de aur a 
comunismului!”

Dar nu culorile politice şi perioadele istorice, 
numite în fel şi chip, au mânat omenirea înainte şi au 
dat adevăratul discernământ şi progres istoric, ci omul 
OM!... omul OM este adevăratul creator de istorie, 
progres şi civilizaţie! Lui mă închin cu adevărată 
evlavie, pentru că este sămânţa lui Dumnezeu pe 
pământ!

Ne-au împărţit, după criterii doar de ei ştiute, în 

diverse celule pentru a ne trăi restul de viaţă cât mai 
aveam de trăit… Mie, şi altor patru fraţi de suferinţă, 
ne-a fost hărăzită celula 62, în care murise chiar în 

acea zi un biet deţinut. Făcuse deja 16 ani de puşcărie 
şi mai avea de făcut numai 9. Unul dintre caralii, 
rânjind într-un dinte,ni l-a arătat întins pe o targă de 

sârmă şi ne-a avertizat: „Uite ce vă aşteaptă şi pe voi, 

dacă nu v-aţi văzut de treabă!”

În celulă mai erau 12 oameni… oameni schelete, 
oameni cu feţele inexpresive de culoarea morcovului. 
Ne-am privit cu zâmbete stranii şi ofilite, aidoma 

mortului de pe targă… Doar unul dintre noi părea 
total neinteresat de sosirea noastră şi, fără să-i pese de 

caraliii care ne însoţeau, fredona cu voce stinsă o 
melodie… abia mai târziu mi-am dat seama că era 

melodia de la cântecul „Cruce albă de mesteacăn”… 
Unul dintre caralii l-a lovit cu un fel de baston peste 

spate ameninţându-l: „Tot nu vrei să-ţi tacă fleanca? 

Tot am să-ţi vin eu de hac, zărghitule!” „Zărghitul” 

nu a spus nimic… S-a chircit doar într-o parte, din 

cauza durerii pricinuite de lovitură şi s-a uitat lung la 

mine… iar eu nu i-am mai putut uita de atunci nici 

cumplit de durerosul zâmbet, nici tremurul durerii de 
pe faţă şi nici… şi nici sclipirile de haos din ochi…

Oamenii buni îi ajută pe alţii fără să aştepte nici o 
răsplată de la cei ajutaţi. Şi nici nu vor măcar să li se 
ştie numele. Oamenii buni nu fac negustorie cu 
sufletele lor. Ei trăiesc bunătatea făcută altora ca şi 
cum ar fi ei cei ajutaţi. Astfel de oameni sunt 
adevăratul motor al evoluţiei omenirii. De aceea ei nu 
au culoare politică. A face politică înseamnă pentru cei 
mai mulţi a-ţi îngropa sufletul în minciună. Cei puţini 

dintre politicieni, care înfăptuiesc istorii şi dăinuie în 
memoria mulţimilor, nu ar trebui numiţi politicieni, ci 
OAMENI BUNI.

Deţinutul care murmura la intrarea noastră în 
celulă cântecul „Cruce albă de mesteacăn” şi fusese 
lovit fără milă de unul dintre caraliii care ne însoţeau, 
a început din nou să fredoneze, ca un fel de mormăit 
din altă, lume melodia care-mi era atât de dragă… 

ajunsese tocmai la versul „Uneori s-aud în noapte 

cârdurile de cocori…” Şi mi-am adus imediat aminte 

de anii copilăriei, când aproape în zorii fiecărei zile, 
auzeam cum trec spre alte limanuri „cârdurile de 
cocori”… Treceau şi cârduri de gâşte sălbatice, dar 
chemările lor risipite în umbre mă atrăgeau mai puţin. 
Chemările cocorilor aveau ceva cu totul aparte… erau 
altfel… parcă mai triste, mai tanice, mai… ele 
răscoleau sentimente parcă necunoscute, invocau lumi 

în ochii cărora sclipirile de haos se suprapuneau 
viselor pământene…

Cântăreţul, care nu mai contenea cu murmuratul 
cântecului „Cruce albă de mesteacăn”, nu părea că 
priveşte undeva anume… mai bine zis, nu privea spre 
nimeni… ochii lui, cu sclipiri de haos, se risipeau peste 
toţi şi peste toate aidoma unei umbre născute dintr-o 

lacrimă… În primele ore (ori, poate, zile) de şedere în 
acea celulă, nu am întrebat pe nimeni, nimic. Stăteam 
de vorbă doar cu mine, cu visele mele moarte, şi cu 
amintirile din primii zece ani ai vieţii… Dar, după o 
vreme, am întrebat pe un găzdaş mai vechi al celulei, 
un fost colonel de armată română condamnat pentru 
„crime de război” (era basarabean, sărmanul, şi 
luptase doar pentru eliberarea casei moşilor şi 
strămoşilor săi), l-am întrebat, zic, cine-i acel cântăreţ 

straniu şi de ce este atât de ostracizat şi de lovit de 
majoritatea călăilor care ne păzeau. Şi mi-a răspuns în 

felul următor: „După cum îl vezi, pare mai mult un fel 
de ţigan: puţin tuciuriu, slab ca un cadavru, străin de 
oricare şi cu mintea pierdută… Dar ştii tu cine este cu 
adevărat?... Este un descendent dintr-o veche familie 

de boieri moldoveni… Părinţii săi au fost arestaţi 
îndată după instaurarea regimului comunist şi nimeni 
nu a mai aflat nimic despre ei niciodată. Donciu, după 
cum îi spunem noi cântăreţului nebun, deşi numele 
său adevărat este Sturdza, a trăit, ca vai de capul lui, 
cum a putut şi pe unde a putut… S-a năpustit însă 

peste el cântecul „Cruce albă de mesteacăn”, care l-a 

robit total şi i-a schimbat rostul vieţii… El însuşi a 

mărturisit că acest cântec l-a învăţat să preţuiască 

tristeţea şi singurătatea…

Doamne, oare de ce l-ai creat pe om drept cel mai 

bun prieten cu Dracul?

„Donciu, mi l-a prezentat într-o vreme mai 

liniştită un „co-celular”, este, după cum ştii, os din 

neam vechi de boieri moldoveni, deşi nici el nu mai 
ştie cine i-a fost cu adevărat mamă… probabil… cine 

mai ştie!... A fost însă crescut mai mult de bunici…
Doamne, oare de ce Dracul a devenit Dumnezeul 

anumitor oameni?... Tu ai văzul vreodată un ied 
alungat de un câine? Te-ai uitat cât de puţin în ochii 

iedului, după ce a fost prins?... Dar în ochii câinelui, 
devenit stăpân, te-ai uitat?... Iedul este omul milos şi 

blând… iar câinele este omul-fiară. Dar ferească-te 

Dumnezeu, omule-copil, de răzbunarea, dreaptă de 

altfel, a omului milos şi blând, ca şi de milostenia 
făţarnică a omului-fiară!...

Dar, să nu uităm, bietule naiv, să nu amesteci în 
acelaşi aluat sfântul om-câine şi diavolul om-fiară! 

Vai de bieţii oameni care nu ştiu să se ferească de 
oamenii-fiară!... adică de prieteni!

Donciu învăţase, încă de mic, să cânte la pian şi la 
vioară… Dar avea şi o minunată voce de tenor! Toţi 
cei care-l ascultau, cântând într-un fel sau altul, 

rămâneau vrăjiţi de talentul său.

Şi, totuşi, dragă omule-copil, nu te feri nici de 

omul-ied, nici de omul-fiară! Pentru că toţi suntem 

oameni… creaţii ale aceluiaşi Dumnezeu şi Diavol!...
După arestarea, nimicirea sau înstrăinarea 

definitivă a părinţilor şi bunicilor, copilul Donciu a 
ajuns să fie izgonit nu numai din conacul boieresc, ci şi 
din grajdul în care-şi trăia sărăcia… Pădurarul din sat, 

şi mare secretar de Partid Comunist, unul pe nume 
Vasile Costan, l-a ameninţat că moare de mâna lui 

dacă nu fuge din sat oriunde în altă parte! Noroc mare 
pentru bietul Donciu că, un om mai milostiv din alt 
sat, l-a găzduit adunându-l de pe drumuri. Un timp 

Donciu a păzit oile şi vitele binefăcătorului său… Şi 
cânta… peste tot pe unde mergea cu oile şi cu vitele 
cânta… din trişcă, din fluier, … dar, mai ales, glasul 
său trist de pui de cuc înstrăinat, răsuna ca un ecou 
divin peste munţi şi văi…

Doamne, … Doamne, uitat-ai, oare, că în pornirea 

ta primară de a crea din milă, blândeţe, armonie, 
dragoste şi fericire, tot ce este viu, fie animale sau 
plante, în acest monstruos infinit, ai pornit marea ta 
creaţie din cel mai sfânt vis? De ce ai lăsat să se 
amestece în visul tău, numit veşnicie, fiara neagră a 
răutăţii şi morţii?

De ce, Doamne, n-ai rămas tu singur creator? Oare 

nu cumva, îngerii tăi, „mari revoluţionari”, creatori ai 
răului fără sfârşit, şi fără leac, te-au ademenit, prin 

minciuni şi ticăloşii ucigaşe, să treci de la Răsărit la 
Apus… sau, dimpotrivă, dintr-un partid în altul?

Donciu cânta… cânta cât era ziulica de lungă şi 
nimeni din lumea asta nu era mai fericit ca el!

Marea fericire a lui Donciu era cântecul!

Dar a auzit omul-fiară, Vasile Costan, pădurarul 

care devenise un fel de Atoatestăpânitor, că Donciu 
mai trăieşte şi… mai ales, că a fost auzit cântând un 
cântec interzis pe acea vreme, „Cruce albă de 
mesteacăn”…

Doamne, ajută-i pe oamenii buni să nu mai creadă 

în nimic! … Nici măcar în Dumnezeu!

Doamne, iartă-mă că şi eu am devenit om-fiară! 

Dar îţi jur, Doamne! Nu din vina mea!
Vasile Costan era un fel de analfabet, copil nefericit 

într-o familie numeroasă, cioban şi văcar până a fost 

luat în armată, iar apoi prizonier de război în măreaţa 
Uniune Sovietică… De acolo s-a întors în sat cu idei 

de „mare revoluţionar”.
Doamne, … Doamne… oare pot fi iertate ura, 

răutatea şi răzbunarea?
Donciu cânta, cânta, aproape mereu şi oriunde se 

afla, „Cruce albă de mesteacăn”…
Donciu nu mai avea pian, nu mai avea vioară… nu 

mai avea decât vocea divină, trişca, fluierul şi… 
Donciu ştia să cânte… Donciu trăia măreţia 
cântecului… Donciu trăia într-un vis numit cântec, 

sau, altfel spus, Donciu era creaţia unui vis sublim…

Un vis sublim, pe care nici el nu-l înţelegea, dar pe 

care-l tăia pentru alţii…

Sărmanul Donciu!...  Semăna atât de bine cu 
sufletul trist al acestui neam al meu!

Vasile Costan, sătul de invidia ucigaşă a animalelor 
primare, devenite apoi bolşevice şi comuniste, l-a 

tunat pe Donciu la Securitate că este duşman al 
poporului, fost moşier, fost asupritor, fost… fost…

Iar Donciu a fost arestat şi condamnat la muncă 
silnică pe viaţă… Din mila justiţiei comuniste, 
moştenite şi în justiţia zilelor noastre, i s-a redus apoi 

pedeapsa la 25 de ani de muncă silnică…
Doamne, Doamne… oare mai ai cât de cât 

înţelegere faţă de noţiunea de „om bun”, de 
„om-fiară”, de „primitivism”, de „sclavagism”, de 

„tiranie”, de „asuprire”, de „răutate”, de „ură”, de 
„duşmănie”, de „bolşevism”, de „comunism”, de 
„populism”, de „prostie”, de „ticăloşie”, de 
„politicianism”, de „parlamentarism”, de… de… de 
„om-fiară”, Doamne? Mă poţi pricepe, „Divinule 

Mare Creator”?

Într-o noapte… Doamne, oare de ce mi-ai oferit 

cele mai triste amintiri în miez de noapte?... într-o 

noapte, deci, m-a trezit din somn glasul trist al lui 

Donciu… Niciodată n-am să uit acest vers: „Uneori 

s-aud în noapte cârdurile de cocori…”

De ce, oare, Doamne, de mai mulţi ani, ori parcă de 
mii şi mii de ani, nu se mai aud strigătele cocorilor în 
trecere peste munţi şi codri?

După câteva clipe de la auzirea glasului lui 
Donciu, uşa celulei a clămpănit sinistru şi au intrat 
înăuntru doi caralii… doi din cei mai sadici caralii din 
câţi au avut închisorile lumii de-a lungul istoriei. Au 

intrat şi s-au dus direct la patul lui Donciu… L-au 

tras jos de pe patul suprapus în care dormea şi au 
început să-l lovească cu pumnii şi picioarele. Apoi 

l-au târât afară din celulă şi au închis uşa… De afară 

am mai auzit o dată glasul lui Donciu… ca o adiere de 
moarte… „… S-aud în noapte cârdurile de cocori…” 

A doua zi am aflat că a fost depus într-o celulă 

apropiată, cu numărul „63”, denumită „celula morţilor 
şi a nebunilor”…

I-am auzit glasul, din ce în ce mai stins, încă două 

nopţi… Apoi au dispărut şi ultimii cocori… Dar n-am 

avut cum afla dacă Donciu a murit sau a plecat şi el cu 
ultimii cocori…

De ce a trebuit să moară, stâlcit sub lovituri 
bestiale, în Celula 63, unde erau târâţi de caralii 
muribunzii, nebunii… şi cei care încă mai credeau cu 
adevărat în Tine, Doamne?

„Donciu a fost omorât în bătaie în timp ce cânta 
„Cruce albă de mesteacăn”… mi-a spus într-o zi un 

coleg de celulă…

Doamne, Doamne… ajută-mă să înţeleg ce 

legătură este între cântec şi moarte… Şi de ce trebuie 
să moară oamenii care cântă!

*

sertarul cu manuscrise

Ianuarie 2013

Dumitru VACARU

Nebunul de la „63”
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INTRODUCERE

Problema ce ne-am propus a o trata, este de veşnică 
actualitate. Niciodată, poate, mai mult ca în frământatele 
timpuri în care trăim, nu s-a constatat o mai temeinică 
legătură între viaţă şi şcoală, şi implicit între şcoală şi 
educator. Rosturile şcolii în evoluţia umanităţii sunt bine 
definite. Cu atât mai important va fi rolul educatorului. 
Misiunea pe care o are este deosebit de dificilă. Să nu se uite 
un lucru: ştiinţa poate forma un pedagog emerit; dar 
pedagogia nu constituie întreaga educaţie. Ştiinţa în sarcina 
căreia cade preocupările educative, pedagogia, ne pune la 
îndemână mijloacele de a descoperi calităţile copilului şi de 
a cântări sfaturile ce i le dăm. Cu toate acestea, i se cere 
profesorului o ştiinţă, dar mai ales o experienţă proprie, 
trebuind să cunoască în toate laturile ei, viaţa, către care 
îndreaptă paşii elevilor săi. În dragostea ce o are pentru 
misiunea sa, el va găsi verificarea strădaniilor sale. În 
caracterul şi în disciplina sa interioară, el va găsi adevărata 
mulţumire a personalităţii sale morale.

Idealul educatorului este de a pregăti copilul pentru 
viaţă: „să ştie deci şi el să trăiască”, astfel cum dorea marele 
reformator american Mann. Să aibă avântul sufletesc şi 
rezistenţa necesară, să aibă încredere în posibilităţile sale.

Să ne aducem aminte că marile descoperiri încă nu se 
cunosc în pedagogie. Regulile precise de a scoate la iveală 
individualităţi cu vocaţie, încă nu avem. Există în 
pedagogie, ca şi în celelalte ştiinţe, în afară de faptele 
precise şi bine definite, anumite indicaţii, nesigure, 
neprecise, şi care joacă un rol preponderent în 
personalitatea elevului.

Această lume de idei care se constată, reprezintă 
cunoscutul şi necunoscutul ştiinţific, de care trebuie oricând 
să ţinem seamă. Greşesc acei educatori, care iau drept bun 
pedagogic tot ce a fost catalogat de ştiinţă şi căruia i s-a dat 
un lustru pedagogic adecvat. Ei scad entuziasmul elevilor, 
căci le opresc spiritul creator să se desfăşoare în deplină 
libertate, nimicindu-le interesul şi elanul. Deoarece ştiinţa 
educaţiei încă nu-şi poate sprijini toate preocupările şi toate 
problemele ei pe observaţii directe şi pe experiment. Ea este 
tocmai bogată în impresii, care scapă măsurătorilor şi 
tuturor felurilor de încercări artificiale, la care este supusă 
lumea şcolară.

Profesorul şi elevul să nu se considere ca doi duşmani, ci 
profesorul să caute să retrăiască copilăria sa în fiecare oră de 
clasă şi atunci va înţelege starea sufletească a elevului său. 
Va înţelege şi va simţi adevărata educaţie, ca un corolar al 
celor mai frumoase năzuinţe ale sale.

„Fiecare om are aceeaşi valoare ca şi obiectul 

străduinţelor sale” ne spune înţeleptul Marc Aureliu. Să 
luăm aminte la aceasta. Deoarece fiecare vârstă îşi are felul 
ei de a fi. Profesorul, prin aspectul trăirii vechii sale 
copilării, naturale, va înţelege desfăşurarea normală a 
potentelor culturale şi educative, ce le poate pretinde 
elevului. Căci se uită, îndeobşte, un lucru important: copilul 
este un individ generos. Trebuie să folosim această 
generozitate spontană, înnăscută. Fiecare copil păstrează în 
eul său, pe lângă multe lipsuri, germenele unor capacităţi 
cinstite, sănătoase, care aşteaptă numai să fie bine educate. 
„Multe grăunţe mirositoare sunt menite pentru acelaşi altar, 
unele cad mai devreme în foc, altele mai târziu; dar faptul 
acesta nu constituie o deosebire.”

Iubirea adolescentului nu se revarsă asupra persoanei 
sale, ci asupra unui model pe care-l găseşte demn de a fi 
admirat. Va fi educatorul, profesorul său preferat. Copilul 
adolescentul, întreagă această epocă de frământare 
lăuntrică, până ajunge la stadiul maturităţii spirituale, simte 
nevoia de a simpatiza cu alţii, de a-şi transmite dragostea sa 
pentru anumite valori care-l interesează, pentru anumite 
realităţi sociale. Este această nevoie imanentă de a se dărui, 
de a se sacrifica. Această dragoste, aceasta nobilă dăruire de 
sine, afirmă unii pedagogi de elită că ar fi preludiul 
maternităţii sau a paternităţii.

În misiunea noastră de educatori avem nevoie de omul 
faustian, de omul goethean. Faust este supraomul care se 
avântă către lumi superioare, nu din egoism sau din 
tendinţa de a domina, ci din trebuinţa imanentă de a atinge 
un ideal suprem, pentru binele întregii omenirii. Toţi 
mergem către căutarea cuvântului magic care se numeşte 
omul, către înţelegerea, dar, mai ales, către formarea sa. „ÎI 
admir pe Pascal, spunea eminentul pedagog francez Felix 
Pécaut, că a ridicat atât de sus, ca singurul obiect demn al 
gândurilor noastre, omul, el fiind eul, salvatorul”. Să ne 
aducem aminte ce ne spune marele filosof Kant, relativ la 
aceasta: „când un eu perfect va ridica pe un altul, atunci 
vom şti care sunt limitele educaţiei.”

CAPITOLUL I - Profesorul şi tineretul de astăzi

Scrierile vechi, oamenii antichităţii se deosebesc de cei 
de astăzi, printr-o mare simplicitate. Scrierile celor vechi 
emanau de la o rasă tânără şi fericit înzestrată, lipsită de 
tradiţii care s-o apese şi s-o robească. Prezentau 
sentimentele umane în liniile lor mari, pure, era viaţa curată 
şi elementară ce trăia sub cerul luminat al filosofiei greceşti 
şi romane, filosofie sănătoasă de energie spirituală, care 
încadra şi explica suficient viaţa antică. Avem posibilitatea 
de a admira strălucirea unor maxime, care ne arată această 

epocă în adevărata ei lumină. Marc Aureliu ne spune: „Arta 
de a trăi are mai multă asemănare cu scrima decât cu 
dansul, deoarece trebuie să fim; pregătiţi şi în contra 
legăturilor neprevăzute, şi chiar atunci să rămânem 
neclintiţi.” Iată cum se reflectă puritatea sufletească a 
omului antic: „În sufletul unui om bine educat şi cu mintea 
limpede nu se află nici o putreziciune, nici o necurăţenie, 
nici un vicleşug. Şi chiar destinul nu-i răpeşte viaţa, înainte 
de a fi terminată.” Comentând spiritul antic, Madame de 
Sévigné l-a caracterizat astfel: „totul este pur pentru cei 
puri”.

Să ne întoarcem privirile asupra spiritului modern. El 
trăieşte într-o permanentă nemulţumire de sine. El se 
socoteşte ca un uriaş, pe ai cărei umeri stă întregul edificiu 
social, individul socotindu-se ca punctul central al societăţii. 
Spiritul modern este lipsit de propria credinţă şi de 
învăţăturile izbăvirii sufleteşti. „Un secol poate fi făcut un 
mare progres în cunoaşterea adevărului, însă totodată să 
rămână cu mult în urmă în voinţa binelui”, afirmă marele 
Pestalozzi. Evoluţia sufletească, ce pretindem a o fi câştigat 
de-a lungul secolelor, a suferit un regres. Trebuie să 
interiorizăm, să retrăim valoarea ideilor ce le predicăm şi 
numai când vom fi convinşi de realitatea lor să avem 
curajul, dar îndeosebi idealismul, de a le înfăptui. „Trebuie 
să stăm singur drepţi, fără să ne sprijine cineva în lupta 
pentru înălţarea tinerimii spre adevărata educaţie”, afirmă 
Vittorino da Feltre. Intelectualismul vremurilor noastre, 
prin unilateralitatea ideilor la care duce, constituie mai 
curând un rău, decât o binefacere. Să nu uităm ceea ce a 
spus relativ la aceasta Aristot: „Ceea ce face importanţa 
educaţiei morale este că omul, a cărui cultură este exclusiv 
intelectuală, degenerează într-un eu mai sălbatec şi mai 
dezordonat, cu cât este mai cultivat.” Rabelais a tranşat 
această chestiune într-un mod plastic, afirmând: „ştiinţă 
fără conştiinţă nu este decât ruina sufletului.”

De această lipsă de conştiinţă dă dovadă tineretul 
vremurilor noastre, generaţia care se bucură de toate 
binefacerile ştiinţei şi culturii. Asemănarea ei cu antichitatea 
poate fi socotită ca un stil poetic. Realitatea vieţii şi înţelesul 
pe care ei i-l acordă, se ciocnesc amarnic în mentalitatea 
modernă. Trebuie schimbat sensul acestei realităţi, trebuie 
acordat un nou înţeles vechilor adevăruri, mai ales pe latura 
morală şi religioasă. Profesorului îi incumbă datoria de a 
redresa această situaţie şi a o conduce spre făgaşul cel bun. 
Guglielmo Ferrero, în ale sale Discursuri către surzi, afirmă 
că tineretul de astăzi suferă de aşa numita „maladie a 
voinţei”. Căci această maladie a voinţei ridicată la rangul de 
dogmă, doreşte două lucruri în acelaşi timp, imposibil de a 
fi împreunate: „intensitatea emotivă dusă până la exces şi 

perfecţiunea antică, în acelaşi tempo. Suferim de dubla 
voinţă în care sufletul e împărţit între dorinţe contrare, care-
l epuizează.” Este tocmai ceea ce afirmă Pestalozzi când se 
ridică împotriva disciplinei mecanice: „caracteristica 
generaţiei de azi e lipsa de perseverenţă, în nedeeiziunea de 
a termina un lucru început; să ne învăţăm să lucrăm bine va 
favoriza foarte mult educaţia a ceea ce e constant.” Numai 
atunci vom forma individualităţi, când vom şti să-i 
statornicim în credinţa unor idei sănătoase, capabile de 
realizări obiective. Viaţa noastră socială simte nevoia unor 
personalităţi, care întrecând potenţele individualităţilor, să 
adopte idealismul şi; energia necesară, pentru a înălţa 
societatea la un nivel spiritual statornic. Această luptă în 
slujba formării energiilor idealiste, creatoare, se duce astăzi 
în toate compartimentele educaţiei. Pentru realizarea 
omului de mâine, se simte nevoia unor educatori de elită, de 
aici rolul cel mare care trebuie acordat şcolii şi purtătorilor 
ei de cuvânt. Viaţa de astăzi are nevoie de oameni bine 
pregătiţi din toate punctele de vedere, pentru a rezista 
valului de neomenie, de necredinţă şi de ură în care se zbate 
societatea contemporană. „Astăzi educaţia nu mai tinde să 
niveleze individualitatea, ci să le diferenţieze, adevărata ei 
glorie constă în a nu ne da produse de fabrică, rezultatul 
unor aplicări identice a aceloraşi norme asupra tuturor 
indivizilor, ci opere de artă, care rezultă dintr-o aplicare 
variată a normelor generale potrivit diferitelor firi 
individuale.” Aceste rânduri pline de o reală valoare ne 
arată destul de clar cât de necesară este o îndrumare morală 
a tineretului şi cât de nobilă apare aici misiunea 
profesorului, de a corecta viaţa elevilor şi a le plasa într-o 
lume de idei, de valori permanente. Câtă dreptate are Prof. 
C. Narly, când afirmă că: „printre tinerii liceeni sunt foarte 
mulţi mici Pascali ai gândirii şi de multe ori omul matur nu-
şi pune cu mai multă seriozitate problemele pe care le 
frământă în mintea lui fragedă, şcolarul.”

Deci să transformăm maladia de voinţă a lui Ferrero în 
necesitatea formării şi utilizării voinţei, de a impune 
structurii elevului crearea de orizonturi morale demne de a 
fi trăite în toată intensitatea lor.

CAPITOLUL II - Personalitatea morală şi vocaţia în 
structura profesorului

Personalitatea morală nu poate fi înţeleasă în întregimea 
ei fără să presupunem, ca existente, următoarele patru 
noţiuni generice:

Noţiunea de libertate, de caracter, de disciplină morală, 
apoi valorile ideale ale conştiinţei, care influenţează laolaltă 
pătrunderea şi înţelegerea personalităţii morale. Să 

analizăm aceste noţiuni fundamentale, şi să înţelegem 
sensul lor adevărat.

a) Libertatea joacă un rol important în dezvoltarea 
spirituală a profesorului. Prin această noţiune, eu înţeleg 
posibilitatea de a munci spre folosul şcolii, nefiind impusă 
obligaţia de a respecta anumite reguli, ci de a se conduce 
după structura specifică pe care individualitatea elevilor o 
impun unei clase. Deoarece adevăratul pedagog şi 
adevărata pedagogie nu sfârşesc niciodată de a învăţa de la 
alţii. Iar această învăţare trebuie să fie bazată pe activitate, 
pe muncă temeinică. Relativ la acestea, filosoful Kant ne 
spune următoarele: „cel mai bun mijloc de a învăţa este de a 
face. Se învaţă mai trainic şi se ţine mai bine minte ceea ce se 
învaţă prin sine însuşi.” Goethe completează astfel ceea ce 
ne afirmă Kant: „dare-ar Dumnezeu să nu fim decât 
muncitori buni. Tocmai fiindcă voim să fim mai mult şi să 
purtăm cu noi pretutindeni un aparat mare de filosofie dăm 
greş.”

Pedagogia este o artă şi cu cât artistul care o mânuieşte 
este mai liber, mai independent în creaţia sa, cu atât va reuşi 
mai bine în opera sa educativă. Însă această libertate nu 
trebuie să depăşească nicidecum câmpul moralităţii. Să 
înţelegem sufletul elevului. Să urmăm maxima lui Marc 
Aureliu: „să pătrunzi în sufletele altora, să laşi pe alţii să 
poată pătrunde în sufletul tău.” Vreau să amintesc apoi de 
cultura ştiinţifică necesară, care-ţi dă dreptul de a te bucura 
de libertatea spiritului. Profesorul trebuie să fie, deci, un 
erudit, el trebuie să fie temeinic pregătit nu numai în 
materia sa, ci să aibă o gândire liberă, altoită pe 
fundamentul unei serioase culturi generale şi a unei culturi 
formative.

b) şi c) Noţiunea de caracter este adânc legată de aceea a 
disciplinei morale. S-a vorbit foarte puţin despre valoarea 
pe care o reprezintă caracterul ca mijloc educativ. Nu s-a 
accentuat importanţa caracterului în şcoală şi în viaţă. 
Sărăcia morală a timpurilor noastre este explicată prin 
această lipsă de conştiinţă, de care dă dovadă elevul în 
însuşirea bunurilor culturale. Nu trebuie să neglijăm faptul 
important că „educaţia omului se regulează după idealuri, 
care mai bine decât toate nevoile schimbătoare ale unei 
epoci, formează caracterul, această mare rezervă de viaţă 
spirituală în individ, acest ciment puternic al oricărei 
societăţi.” De aceea caracterul constituie punctul culminant 
al pedagogiei lui Foerster. Caracterul este o sinteză care 
încearcă unificarea culturii intelectuale cu cea morală, în 
vederea formării personalităţii. Credinţa în valoarea 
spirituală a omului deşteaptă şi dezvoltă „conştiinţa 
morală”, graţie căreia individul se cunoaşte şi tinde spre 
perfecţionare. Caracterul foloseşte în educaţie pe un plan 

egal importanţa realului, ca şi aceea a idealului, aceasta, 
pentru a forma disciplina şi statornicia funcţiunilor 
sufleteşti.

Profesorul trebuie să nutrească o iubire ascunsă pentru 
toţi elevii săi; nu trebuie s-o manifeste totdeauna. El trebuie 
să fie dotat cu o răbdare specifică, o aşteptare sfântă de a 
vedea şi de a cunoaşte sufletul elevului său. Deoarece nu 
este atât de uşor a pătrunde în sufletul elevului, a-l fi 
câştigat la o încredere serioasă, ca el să dea maximum de 
posibilităţi. Uneori este zadarnică aşteptarea îndelungată şi 
un singur moment dintr-o împrejurare fericită ne poate 
trasa în chip măiestru potenţialul sufletesc al elevului.

Să luptăm pentru afirmarea adevărului, îndepărtându-le 
de folosirea minciunii; să discutăm cu ei chestiuni indicate 
pentru vârsta lor, după sistemul şcolilor americane, le vom 
clarifica astfel superficialitatea minciunii, care evidenţiază 
slăbiciunea de caracter. Împotriva minciunii vom folosi 
permanenţa adevărurilor religioase. De multe ori acuzăm, 
însă, pe nedrept elevii, relativ la folosirea minciunii. Este 
păcatul vârstei, care trăieşte în aceste momente un vulcan 
de contradicţii, de întrebări nedezlegate, de presupuneri 
neverosimile. Atunci ei îşi făuresc o lume imaginară, în care 
se închistează şi prin prisma căreia judecă realitatea. De 
aceea trebuie să le câştigăm încrederea, să le preţuim ca 
oameni mari, să le înţelegem lipsurile lor sufleteşti. Trebuie 
să le câştigăm pentru obiectivarea adevărului, el trebuind să 
se reverse din vorbirea noastră, din imaginea noastră, din 
exemplificările ce le dăm. Se simte nevoia unei profesiuni 
de credinţă, în care valorile spirituale să capete liberă 
circulaţie de la sufletul elevului către cel al educatorului şi 
invers. Educatorul să mânuiască cu distincţie şi cu 
autoritate această familie şcolară. El nu trebuie să abuzeze 
de autoritatea sa. „Autoritate fără generozitate este 
totdeauna grotescă”, ne spune Foerster. Astfel, libertatea 
legată de autoritate vor forma disciplina morală cu ajutorul 
căreia împlântăm temeinic, în sufletul elevului, adevăratele 
norme educative.

d) Dintre valorile ideale ale conştiinţei, importanţa cea 
mai mare o acordăm respectului vieţii, a ceea ce Spranger 
afirmă în a sa operă, Lebensformen, că: „cea mai mare 
caracteristică a vremurilor noastre este respectul tot mai 
mare pe care omul o acordă vieţii în genere.” Respectul 
vieţii este recunoscut şi în filosofia vremii noastre, R. 
Müller-Freienfels numeşte epoca noastră „filosofia vieţii”.

Să nu uităm apoi cultivarea idealului în înlănţuirea 
vieţii. Deoarece el ne va duce la respectul adevărului, la 
formarea propriei independenţe, la renunţarea faţă de util şi 
spre structurarea spirituală. Cultura filosofică formează 
apanajul independenţei noastre, de aceea este salutar pentru 
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îndrepta, a întregi şi a spori capitalul dobândit.” De aceea 
adevărurile încetăţenite în pedagogie se cer însoţite şi 
verificate de o cultură generală serioasă, care lărgeşte 
orizontul educatorului şi-1 pregăteşte mai bine pentru 
misiunea sa.

b) Cultura profesională uşurează posibilitatea de a 
cunoaşte şi a mânui cu preciziune acţiunile noastre, în 
materia în care suntem puşi ca să lucrăm. Cultura 
profesională prepară ambianţa în cadrul căreia copilul va fi 
educat cu cea mai mare atenţiune, iar educatorul va avea să 
constate dacă presupunerile sale asupra capacităţilor 
copilului sunt juste sau nu. Relativ la cultura profesională, 
Herbart are dreptate când afirmă următoarele: „prin cultura 
pedagogică nu determinăm cu de-amănuntul actele viitoare 
ale practicei noastre pedagogice în diferite cazuri 
particulare, ci ne preparăm spiritul aşa încât să poată 
pricepe şi aprecia exact situaţiile de fapt în care se va găsi. 
Există o pregătire a artei prin ştiinţă, o pregătire a 
inteligenţei şi a inimii care procedează practica educativă. Şi 
numai graţie acestei pregătiri educative, ce nu o putem 
dobândi decât în cursul activităţii practice, devine 
instructivă pentru noi.” Specializarea o căpătăm printr-o 
practică zi de zi. Educatorul epocilor trecute era un dictator 
al sufletelor, astăzi el este un îndrumător, un coordonator 
de energii creatoare. Pascal are dreptate când afirmă: „omul 
nu e nici înger, nici animal”, vrând să demonstreze că fiind 
numai un om, trebuie să-l educăm în raport cu posibilităţile 
sale.

Cultura profesională nu răsfrânge influenţa 
sociologicului, ci se va încadra acestuia, spre a se contopi cu 
nevoile generale, aducând rodul activităţii sale. Profesiunea 
reduce imixtiunea particularismului şi încadrează pe 
individ în organismul de stat, conform unor reguli bine 
definite. Educatorul, conformându-se profesiunii sale, va 
echilibra caracterele, va disciplina tendinţele. În acest mod 
vom accentua respectul pentru viaţă, fiindu-ne deschise 
căile de explorare spre folosul elevilor.

c) Cultura formativă. Sinteza dintre pregătirea 
profesională şi cea generală ne-o dă cultura formativă, care 
va căuta să definitiveze dezideratele pedagogice spre a 
forma un sistem potrivit de educaţie, care să se poată 
adapta vremurilor actuale. Educaţia va da roade, când îşi va 
prelungi linia de conduită, impusă în şcoală, şi-l va conduce 
toată viaţa în respectarea aceloraşi principii ce i-au călăuzit 
primii paşi. Educaţia începe în şcoală şi se practică în tot 
cursul existenţei noastre, fără controlul educatorului, ci sub 
propria îndrumare şi conducere. Cultură formativă ne dă 
formula goetheană „Kalokagatia”, adică omul să 
întruchipeze frumuseţea şi bunătatea sufletească. Cultura 

formativă ne-o arată Dl Prof. Antonescu în formula 
cunoscută a „şcolii active integrale”, care „ne cere să 
provocăm la o activitate productivă pe elevi din toate 
laturile fiinţei sale intelectuale, manuale, morale şi sociale, 
unii adaugă şi latura religioasă şi estetică.” Cultura 
formativă va adapta la nevoile naţiunii, pregătirea 
respectivă a educatorului, deoarece filosofia vieţii naţionale 
reflectă nu numai sufletul naţiunii, ci coordonează şi 
sistemul educativ acestui suflet. Confundându-se cu 
năzuinţele naţionale, educatorul va forma oameni care să 
înalţe spiritul naţiunii şi s-o ducă spre desăvârşire.

tineri, a-i familiariza cu valorile pe care ne învaţă filosofia. 
„Datoria unei culturi filosofice serioase incumbă nu numai 
celor chemaţi a stabili normele pedagogice, ci şi celor meniţi 
să le aplice, mai întâi în vederea independenţei morale, căci 
aprofundând normele educative şi metodele de învăţământ 
se vor supune lor din convingere, nu în mod rutinar, şi, 
apoi, pentru că normele generale nu pot fi aplicate la toţi 
indivizii, ci trebuiesc adaptate individualităţii. Această 
adaptare nu o poate realiza decât pedagogul care posedă 
cultură filosofică necesară pentru a pătrunde, pe de o parte, 
sufletul copilului şi, pe de alta, spiritul metodei ce voieşte s-
o aplice.”

Şcoala, ca o rânduire spirituală superioară, va libera 
elevul de influenţele nefolositoare şi-l va sprijini pentru 
activitate şi responsabilitate personală. De aici deducem că 
educaţia nu se adaptează atât dispoziţiilor individului, cât 
generalizează şi îndreaptă impulsivitatea sa, făcându-l să 
distingă adevărata ierarhie a scopurilor vieţii. Valoarea 
educaţiei capătă un câmp mai larg de activitate, dacă o 
înţelegem ca „Bildung”, adică formarea spre maturitate. 
Prima etapă „Erziehung” ne dă elementele necesare, care 
prin faza de „Bildung” îşi găsesc realizarea temeinică. 
Educatorul va tinde să formeze elevul, aşa fel ca să-l 
socotească ca un colaborator, la care voinţa să se lege cu 
idealul, ambele folosind la valorificarea caracterului.

e) Analizând vocaţia, să vedem ce legătură putem trasa 
între ea şi personalitatea morală. Omul de vocaţie oare să 
ajungă personalitatea, deoarece se găseşte altfel structurat. 
După unii psihologi, personalitatea este realizată prin 
corelaţia diferitelor funcţiuni sufleteşti, în care eul şi 
conştiinţa joacă un rol dominant. Manifestările acestora în 
complexul sufletesc ne este dovedită prin experienţa vieţii. 
Vocaţia se presupune că o posedă oricine, care este 
structurat cu o anumită inteligenţă şi cu un anumit spirit 
critic. Vocaţia o întâlnim în multe ocaziuni, dar întregirea ei 
nu se realizează decât arareori. Găsesc potrivit sa amintesc 
ceea ce ne spune pedagogul din vremea Renaşterii, 
Vittorino da Feltre: „nu toţi suntem buni pentru orice”. El 
obişnuia să compare minţile felurite ale elevilor săi cu 
pământurile, dintre care „unele sunt mai potrivite pentru 
păşune şi creşterea vitelor, altele pentru vie şi grâne, dar 
nici unul în felul său nu rămâne fără roade.”

Profesorul de vocaţie are ceea ce se numeşte „uitare de 
sine”, căci prin generozitatea caracterului său, se dedică 
acestui apostolat, fiind convins că numai astfel îşi va 
îndeplini misiunea sa în slujba celor mulţi. Omul de vocaţie 
produce îmbogăţirea societăţii prin valorile ce le creează, 
prin activitatea sa felurită, în folosul social. „Eul egoist îl 
îndepărtează de oameni, spune Dl Prof. C. R. Motru, eul 

subiectiv îl apropie.” Omul de vocaţie leagă sentimentele 
generale ale societăţii de existenţa sa. Omul de rând leagă 
nevoile personale de existenţa sa. Profesorul de vocaţie 
participă, în activitatea sa, descătuşat de interese limitate. 
Este o participare de sine, o dăruire ce nici nu o sesizează, 
care emană din conştiinţa sa şi pătrunde în inimile 
ascultătorilor săi. El adaptează societatea şcolară felului său 
de a fi. Omul de vocaţie apare într-un moment în care 
societatea îi simte nevoia. Dacă ar trebui să ne referim la 
exemple, am putea afirma că Socrate, Pestalozzi, Foerster 
etc., au fost oameni de vocaţie, figuri reprezentative ale 
epocilor respective. Fiecare din ei s-au dăruit cu un elan 
unic, pentru folosul şi binele social, socotind că aceasta este 
adevărata lor menire în viaţă, simţind îndemn lăuntric ca, 
prin exemplul lor, să înalţe şi să cultive omul de 
pretutindeni. Vocaţia însă se datoreşte şi anumitor 
instituţiuni, ce joacă un rol fundamental în organismul de 
stat.

Şcoala, biserica, armata, sunt instituţii sociale, fiecare 
dotate cu o armătură specifică, care au posibilitatea de 
pregăti oameni de vocaţie. Profesorul ce se încadrează 
instituţiei şcolare, trebuie să lase copiii să-şi manifeste 
individualitatea lor. Este epoca în care ei se desăvârşesc, în 
care ei prind tot ce este nou în lumea ce li se înfăţişează, 
fiecare din ei domină structura sa psiho-fizică, recepţionând 
influenţele după felul său, conform naturii sale autonome.

Viaţa copilului, evoluţia sa, se desfăşoară între vis şi 
realitate, până când în stadiul adolescenţei începe să se 
contureze, să se definitiveze anumite stări, familiarizându-
se în acest mod cu valorile culturale. Este epoca când se 
pregăteşte o furtună în sufletul său, între curiozitatea 
aşteptării şi realitatea vieţii şi a instituţiilor ei reprezentative 
pe care începe să le cunoască.

Cum se formează această vocaţie nu se ştie. Trebuie să 
acordăm o egală atenţiune şi spiritelor tăcute, elevilor 
modeşti, care prezintă o separaţie aparentă faţă de 
impulsivitatea falsă a unora din colegii lor de clasă. Un rol 
predominant la aceşti elevi de vocaţie îl hotărăşte şi 
caracterul. Acesta, legat de o voinţă bine instruită, va 
înfrânge orice rezistenţă şi îşi va realiza năzuinţele structurii 
sale, învingând toate greutăţile. Şcoala pentru cultivarea 
caracterelor va apela la exerciţiile de voinţă, va trezi la 
activitate elementul eroic din conştiinţa elevului. „Înţelegem 
prin eroism puterea de a ne învinge pe noi înşine, pentru a 
face să triumfe valorile ideale, dictate de propria noastră 
conştiinţă.”

Graţie acestui element eroic, profesorul îşi va uşura 
greaua sa misiune şi va găsi elemente capabile să-l înţeleagă 

şi să folosească învăţăturile sale, când împrejurările vieţii le 
vor cere.

CAPITOLUL III - Rolul profesorului în procesul educativ

Copilăria şi adolescenţa sunt etape care trebuiesc 
temeinic folosite şi în cadrul cărora să plasăm suficiente 
puncte de reper pentru dezvoltarea ulterioară a individului. 
Familia, ambianţa, sistemul şcolar existent lucrează numai 
în vederea unui singur scop: asigurarea unui viitor cu 
rezultate materiale ca element predominant. Părinţii nu se 
străduiesc să arate copiilor lor cât de dificilă este lupta vieţii, 
câtă muncă trebuie depusă spre a înţelege viaţa şi 
problemele ei reale. Viaţa nu trebuie privită ca o 
permanentă sărbătoare, în care evenimentele decurg în 
linişte, dar, mai ales, unde elementul de seriozitate ce o 
reprezintă viaţa genere, nu este luat în considerare. Dacă am 
analiza elementele serioase, obiective, ale culturii ce o 
primesc copiii, adolescenţii, apoi, am înţelege justeţea 
punctului nostru de vedere. Se afirmă că blamăm copilăria 
dacă o supunem la eforturi prea mari. Este adevărat că 
lumea copilului şi cea a adultului n-au puncte imediate de 
apropiere, însă rostul profesorului este tocmai a coborî din 
mediul său şi a se ataşa sufletului ce-l formează. S-a 
accentuat discrepanţa ce există între fiecare copil. Dar 
înainte de a vedea în fiecare copil o personalitate, nu este 
nevoie de a le forma spiritul până să atingă norma comună, 
de unde poate fi vizibilă separaţia dintre aptitudini 
specifice? Distincţia pe care o face Rousseau de a acorda 
totul copilului şi de a-l forma conform naturii sale, ne arată 
tocmai, că natura fiecăruia îşi are o existenţă de sine 
stătătoare. Deci, educatorul va trebui să contureze o sumă 
de principii, cari fiind însuşite şi experimentate la copii, ne 
vor prezenta felurite aspecte ale capacităţii umane.

Personalităţile au posedat o vitalitate excepţională şi au 
izbutit deasupra tuturor impedimentelor să se releve. Iar 
aceste cazuri excepţionale, dacă sunt socotite ca excepţii, cu 
greu pot fi valorificate de educatori în puţinii ani în care-i 
educă. Educaţia deci este o gradaţie, nu o închistare în 
anumite experimente sau o continuare de tradiţii. Nu 
înţelegem o răsturnare de vechi principii, ci o împrospătare 
cu date noi  care să provoace reacţiuni puternice, graţie ;

căror reacţiuni vom înţelege mai bine taina sufletului 
omenesc. Se acordă astăzi copilului, în pedagogie, un 
respect mai accentuat ca altădată. Oricât de slabe ar fi 
resursele sale, găsim totuşi în oricare din ei un fir 
conducător, inovator, în care poate fi întrevăzută 
originalitatea latentă ce o posedă.

Aceasta poate fi socotit începutul elanului vital 

bergsonian, care mijeşte şi care se desfăşoară, dacă terenul 
pedagogic este bine frământat spre realizări fecunde. 
Departe de a se încadra numai într-un mănunchi de 
obişnuinţe, creăm copilului mijloace proprii, autonome, 
înlăuntrul cărora să se desfăşoare activitatea sa. Nu va fi 
dresură, ci va fi o disciplină a educatorului, care va fixa 
lămurit modul de formare al elevului.

a) Cultura generală. Vom repeta maxima lui Montaigne: 
„mieux vaut un tête bien fait qu'un tête bien plaine”. A-l 
forma nu înseamnă a-i da cunoştinţe, ci a-l face capabil să şi 
le câştige singur şi să folosească numai propriile sforţări 
spre a reuşi. Acuma vom constata cât de mare este 
importanţa pe care cultura generală o are în structura 
educatorului. Posibilităţile sale spirituale îl vor libera astfel 
de jugul metodei şi va găsi mijloace proprii, spontane, graţie 
cărora valorile educative să circule în mod normal. Se va 
evita astfel dogmatismul, superficialitatea la care ajunge ora 
de clasă, făcută fără dexteritate pedagogică. Respectând 
norma kantiană, care ne învaţă să vedem în copil scopul 
ultim şi nu un mijloc neglijabil, ne vom da seama de 
valoarea pe care o are pregătirea generală a educatorului. 
Altfel, tarele ereditare vor lâncezi în şcoală şi în caz de n-au 
fost observate şi îngrădite de educator, vor reveni la 
maturitate, când nici un mijloc spiritual nu-i va mai fi de 
folos, numai coerciţiunea ce i-o va aplica societatea îl va 
îndrepta. Forţele individuale se solidifică graţie culturii 
generale. Ea obligă pe educator să respecte două reguli:

1) să se încerce pe sine în privinţa pregătirii sale.
2) să se străduiască a deveni mai cultivat spre folosul 

şcolii. Va coborî atunci educatorul valorile spirituale din 
înălţimea lor şi le va adapta, le va practica cu elevii săi. 
Cultura generală include pregătirea ştiinţifică. Adică, 
independent de specializare în materia sa, el va cunoaşte şi 
ramurile ajutătoare ale specialităţii sale. Deoarece scopul 
învăţământului nu este acela de a da impresie elevului că 
trăieşte atâtea lumi câte materii învaţă, iar fiecare din 
această lume să-l sugestioneze într-altfel; ci, să-1 
obişnuiască a vedea în toate aceste materii, unica lume, o 
aceeaşi lume în variate aspecte ale ei, dând astfel un sens 
unitar existenţei lor. Pregătirea pedagogică e o pregătire de 
viaţă, căci toate adevărurile pedagogice sunt rezultatele 
unor strădanii de veacuri, iar experimentarea lor continuă 
şi-n epoca noastră. ,,În pedagogie, ca în orice domeniu al 
conştiinţei, adevărul nu-l găseşte subiectul izolat care ar 
căuta să-l construiască în propriul său suflet. Subiectul 
trebuie să caute mai întâi un răspuns la întrebarea: ce au 
aflat generaţiile trecute, ce s-a menţinut şi a căzut în faţa 
criticei şi unde trebuie să înceapă munca nouă pentru a 
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Născut pe 29 ianuarie 1956 în Bucovina, la Rădăuţi, 
oraş fabulos tăiat în două (cu tot cu cimitir) de o cale 
ferată care reprezintă pentru autor axa de simetrie a 
universului. Oraşul este descris pe larg în romanul 
"Cafeneaua Pasd-Parol". 

Mama, Minodora, a fost educatoare, tata, Ioan, a fost 
funcţionar. 

A debutat cu poezie în clasa a patra cînd a versificat 
o fabulă de La Fontaine. Debut în presa centrală în 1972, 
în revista "Luceafărul", şi apoi în volum în 1980 cu 
culgerea "La Noapte va ninge" (Editura Albatros). 

Literatura a fost spaţiul său de libertate, s-a hrănit cu 
pagini din Kafka, Dostoievski, Camus, Poe, Hemingway, 
Oscar Wilde, Nichita Stănescu şi mulţi alţi scriitori 
nealteraţi de realismul socialist.

Studează la Bucureşti filozofia dar este aspirat de 
literatură şi devine foarte activ în sînul generaţiei 80, 
fiind membru fondator al Cenaclului de luni. Crede în 
rezistenţa culturală şi în capacitatea literaturii de a 
demola totalitarismul, prostia şi răutatea. Crede mai cu 
seamă că teatrul şi poezia pot denunţa atît manipularea 
omului prin "marile idei" cît şi spălarea creierelor prin 
discursurile ideologice.

Inainte de 1987 se afirmă în România prin poezia sa 
epurată, lucidă, scrisă cu acid (vezi "Corabia"). Incepînd 
din 1977 scrie piese de teatru care circulă masiv în 
mediul literar, dar care sunt interzise pe scenele 
profesioniste. Proza sa rămîne însă una de sertar, 
precum romanul "Cafeneaua Pas-Parol" scris în 
1982/1983 şi publicat abia după căderea comunismului. 

In septembrie 1987 părăseşte România, cere azil 
politic la Paris, începe să scrie în limba franceză, devine 
jurnalist întîi la BBC şi apoi la Radio France 
Internationale. Primeşte cetăţenia franceză în 1993 şi 
publică peste 30 de piese la Actes Sud-Papier, 
L'Harmattan, Lansman, Espace d'un Instant… Într-un fel 
sau altul, numele său a figurat pe afişe teatrale în peste 
30 de ţări. După 1989 redevine activ în România prin 
teatrul său jucat pe toate scenele din ţară şi prin cărţile 
sale (teatru, roman, poezie).  
Apariţii editoriale în România: 
la Editura Cartea Românească

Păianjenul în rană (teatru) 2007
Groapa din tavan (teatru) 2007
Omul pubelă & femeia ca un cîmp de lupta 
(teatru) 2007 
Cafeneaua pas-parol (roman) 2008
Sindromul de panică în oraşul luminilor 
(roman) 2009
Domnul K eliberat (roman) 2010
La masă cu Marx (poezie) 2011
Dezordinea preventivă (roman) 2011

la Editura Paralela 45
Oraşul cu un singur locuitor (antologie de 
poezie) 2005
Mansardă la Paris cu vedere spre moarte 
(teatru)   2005
Omul cu o singură aripă (teatru) 2006
Istoria comunismului povestită pentru 
bolnavii mintal (teatru)  2007
Imaginează-ţi că eşti Dumnezeu (teatru) 2008
Frumoasa călătorie a urşilor panda povestită 
de un saxofonist care avea o iubită la 
frankfurt & femeia ţintă şi cei zece amanţi 
(teatru) 2008
Occident express & despre senzaţia de 
elasticitate cînd păşim peste cadavre (teatru) 
2009
Omul din cerc (antologie de teatru scurt) 2011

la Editura Humanitas
Maşinăria Cehov & despre fragilitatea 
pescăruşilor impăiaţi (teatru) 2008
Scrisori de dragoste către o prinţesă chineză 
(proză-teatru poetic) 2011
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începea să cînte mai trist şi mai obosit

se făcuse cald era ora prînzului
pianistul îşi scoase o pîine din servieta sa roşie
şi-o puse peste capacul pianului
şi din cînd în cînd cu două degete
ciugulea din miezul ei negru

pianistul a cîntat mai departe
şi în timpul ploii torenţiale de la ora patru
şi spre seară cînd au început rafalele de vînt
pianistul nu s-a mişcat a cîntat încet şi
                          tulburător ceva din Vivaldi

ziua se apropia de sfîrşit se întuneca
se apropia o noapte fără stele
pianistul îşi aprinse o ţigară lungă subţire
şi la lumina ei
continuă să cînte

Decapitarea

Regele orb s-a aşezat în fotoliu
orbii aşteaptă urlînd 
regele orb face un semn
osînditul orb este adus

călăul orb îşi ascute securea
soldaţii orbi îl tîrăsc pe osînditul orb
strigînd, hei, călăule, unde eşti?
călăul orb strigă, aici, aici,
luaţi-vă după sunetele securii pe care tocmai o ascut

bîjbîind, împiedicîndu-se, înjurînd
soldaţii orbi l-au adus pe osînditul orb
lîngă călăul orb

călăul orb se ridică şi-l pipăie rînjind
                               pe osînditul orb
îi spune : aşează-ţi capul deasupra buturugii
osînditul orb caută cu mîinile prin praf
caută buturuga, o găseşte, o pipăie, îşi potriveşte

                               capul deasupra

regele tremură de nerăbdare, ce faceţi acolo ?
urlă regele orb
de ce nu începe odată ?
strigă mulţimea oarbă
totul e gata, strigă călăul orb
îşi ridică securea şi loveşte cu sete, alături, în praf

apoi începe să pipăie, caută urme de sînge
osînditul orb chicoteşte, mîinile călăului îl ating
aici eşti ? îl întreabă călăul orb
aici sînt, spune osînditul orb
s-a terminat ? strigă regele orb
gata, s-a sfîrşit ? urlă orbiiAcum ştiu de ce

Din buzunarele mortului s-au scurs
două fire subţiri de sînge
da, omul acesta îşi ţinea în buzunare
două păsări mici pe care le-a strivit în cădere

acum se ştie de ce omul acesta
îşi ţinea toată ziua mîinile în buzunare
ori de cîte ori se ducea în parc să se plimbe
umerii îi tremurau gîtul i se umplea de
                                                  sudoare

noi îl salutam el răspundea liniştit şi tandru
uneori mai schimbam cîte o vorbă
el, cu mîinile în buzunare, frămînta
gîtul celor două păsări

acum se ştie de ce omul acesta 
nu-şi ridica niciodată pălăria acum
se ştie de ce întotdeauna
se temea de ploaie

O meditaţie

La ora şase obişnuiesc să mă trezesc 
de unul singur îmi aprind aragazul

Despre ochiul drept

Am aflat că nu prea vezi cu ochiul drept
zise leul
da, nu prea văd, zise păzitorul leului
ce nenorocire, ce nenorocire
zise leul, şi nici cu urechea dreaptă
nu prea auzi, nu-i aşa,
nu prea, într-adevăr, nu prea, zise păzitorul
                                                 leului
ce nenorocire, ce nenorocire,
zise leul

dar tu, zise păzitorul leului
ai labele paralizate, nu-i aşa,
aşa e, aşa e, zise leul
rău, foarte rău, zise păzitorul leului
şi nici mirosul tău şi nici colţii tăi
nu mai sînt ca înainte
aşa e, zise leul, aşa e,
ce nenorocire, ce nenorocire,
zise păzitorul leului

Astăzi poţi să rămîi acasă

Astăzi poţi să rămîi acasă, imi zise tata
poţi să te odihneşti şi tu
atîta doar, ia calul cel şchiop
du-l şi tu în pădure, du-l şi tu undeva
şi trage-i şi tu un glonte în cap

astăzi poţi să nu vii la instrucţie
îmi zise sergentul, poţi să rămîi aici
poţi să învîrţi şi tu ceva
atîta doar, ia calul cel şchiop
du-l şi tu în pădure, du-l şi tu undeva
şi trage-i şi tu un glonte în cap

acum voi fi a ta, îmi şopti iubita
auzi, voi fi a ta
dar ia şi tu calul cel şchiop
du-l şi tu în pădure, du-l şi tu undeva

şi trage-i şi tu un glonte în cap

Convorbiri cu cîinele oraşului

Pe străzile oraşului cîinele oraşului
mă latră încet,
de ce latri la mine, îl întreb
sînt singur, îmi răspunde
şi mă cuprinde frica

să mergem să bem o bere
îi răspund
el rîde, îmi spune, eşti nebun ?
ce-o să zică oraşul cînd ai să bei bere
cu cîinele oraşului ?

eu mă înfurii şi strig : nu-mi pasă, 
aşa să ştii, nu-mi pasă de oraşul tău,
îl detest, îl urăsc, sînt gata să-l arunc 
în aer

de ce strigi la mine, mă întreabă
cîinele oraşului aproape plîngînd,
            de ce strigi aşa de urît la mine ?

sînt singur, îi răspund
şi mă cuprinde frica

Anotimpurile

Pianistul cînta mai departe în oraşul pustiu
cînta încet visător abia mutîndu-şi degetele 
                                     de pe o clapă pe alta
îşi aprindea cîte o ţigară
şi cînta aşa lăsînd-o să ardă pînă la capăt 
între buzele sale
uneori se oprea cîte un minut
îşi scotea din buzunarul de la piept
o batistă uriaşă neagră murdară
îşi tampona fruntea şi ceafa şi gîtul 
îşi ştergea sudoarea de pe degete apoi

Matei Vişniec
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şi-mi fac la repezeală două ouă prăjite
beau un ceai pregătit de aseară şi
în geanta mea de fiecare zi
îmi pun trei felii de pîine şi două bucăţi de salam

aşa se scurge viaţa mea: sînt funcţionar
la o fabrică de jucării eu acolo
înregistrez fel de fel de obiecte uşoare delicate
adun preţurile şi calculez
cît îi vor costa pe oamenii mari toate aceste
                             mici obiecte nefolositoare

în fiecare zi mă întorc acasă
după ora 15 mă aşez la masă
cu soţia mea şi cu cele trei fetiţe
pe care nu le prea înţeleg

după-amiaza dorm un ceas ori două
iar apoi repar ţevile de la baie ori 
fereastra de la bucătărie

vreau să vă spun că am 46 de ani
şi cred că voi mai trăi încă 20
este adevărat că viaţa pe care o duc pare
                                total imbecilă
dar nu mă plîng de nimic

Corabia

Corabia se scufunda încet noi ziceam
şi ce dacă se scufundă corabia şi mai
ziceam orice corabie se scufundă
într-o zi şi ne strîngeam mîinile
ne luam rămas bun

dar corabia se scufunda atît de încet
încît după zece zile noi cei care
ne-am dat mîinile încă ne priveam 
ruşinaţi şi ziceam nu-i nimic asta-i
o corabie care se scufundă mai încet
dar pînă la urmă se scufundă iat-o

dar corabia se scufunda atît de încet
încît după un an încă ne era ruşine
nouă celor care ne-am dat mîinile şi
în fiecare dimineaţă ieşeam unul cîte unul 
măsuram apa hm nu mai e mult se
scufundă încet dar sigur

dar corabia se scufunda atît de încet
încît după o viaţă de om încă
mai ieşeam unul cîte unul şi priveam
cerul şi măsuram apa şi scrîşneam din dinţi
şi spuneam asta nu e o corabie
aste e o...
asta e o...

Din viaţa domnului K.

Domnul K. s-a trezit la ora şase
a prăjit două ouă a făcut o cafea a ieşit
în stradă a aşteptat în staţie s-a urcat

în tramvaiul patru a ajuns în faţa unei
clădiri înalte a intrat înăutru a stat
opt ore a răsfoit nişte hîrtii a ieşit

oarecum obosit a luat tramvaiul s-a întors
acasă a deschis frigiderul şi a căutat în
frigider apoi s-a întins pe canapea şi a

citit ziarul şi a adormit şi în timp ce
dormea un şarpe a ieşit din buzunarul
domnului K. şi l-a mîncat pe domnul
K.

O zi călduroasă de toamnă

Într-o zi călduroasă de toamnă
cînd nimeni nu se mai aştepta
soarele a explodat dintr-o dată
s-a risipit în spaţiu 

s-a pulverizat
noi, pămîntenii, mai aveam cîteva secunde 
                                                 de trăit

să ne rugăm, au strigat unii
să-l omorîm pe înţelepul oraşului
au strigat alţii

cîţiva şi-au umplut în grabă paharele cu alcool
cei mai mulţi şi-au aprins cîte o ţigară
ucigaşul şi-a scos bisturiul
şi l-a înfipt în uşă
un şofer de taxi lovea înnebunit cu picioarele
în portiera maşinii

uite că s-a întîmplat, murmura cineva
umblînd desculţ pe stradă

zău, e absurd, spuse unul dintre chelneri
în timp ce-mi făcea nota de plată

Descrierea poemului

O, doamne, unde sînt acele vremuri minunate
cînd hoţii bastarzii şi incendiatorii
erau ucişi în piaţa publică
prin simpla citire a unui poem?

mulţimea se apropia de urechile de tîmplele
de piepturile de guşile de nările lor
şi începea să recite grav şi solemn începea
să urle într-un singur glas poemul final

poemul care ucide prin înfometare
poemul cu mii de versuri
a cărui recitare dura treizeci de zile
timp în care hoţii bastarzii şi incendiatorii
trebuiau să rămînă în poziţie de drepţi
cu ochii deschişi

şi vagabonzii erau ucişi mai repede
prin poemul care ucide mai repede

poemul care ucide spontan la prima ascultare
sau poemul grav care otrăveşte încet
poemul care distruge oasele poemul care
distruge casele poemul exantematic
singurul care te arde pînă la ora prînzului
şi-ţi aprinde pînă şi aerul gata respirat
poemul care te uluieşte doar pînă cînd
mintea ta într-o zvîcnire divină se înnegreşte

poemul care doar înspăimîntă
poemul care-i ucide pe călăreţi lăsîndu-le caii
şi celălalt care-i ucide pe cei zece mii de
                                    soldaţi trişti
                                    admiratori ai lui Seneca
pentru fiecare caz în parte oraşul avea 
poemul potrivit pentru crimă pentru holeră
pentru îmblînzit fiarele pentru aflarea adevărului
                                   din gura celui fugar

fiecare poem răspundea la cuvîntul da şi
fiecare da se rotea seasupra lui nu
aşa era pe atunci şi pretutindeni
se iveau zorile şi pe străzi

              era linişte

Pielea n-o să mai asude mult

Aţi văzut că s-a întîmplat, v-am spus că ochiul
n-o să mai vadă mult v-am spus că urechea n-o să mai
audă mult v-am spus că mîna n-o să mai
lovească mult v-am spus că piciorul n-o 
să mai urce mult v-am spus că genunchiul n-o să mai
îngenuncheze mult v-am spus că burta n-o să
mai mănînce mult v-am spus că pielea n-o să mai
asude mult v-am spus că oasele n-or să se mai
înălbească mult v-am spus că gîndul n-o să mai
gîndească mult v-am spus că inima n-o să 
mai iubească mult v-am spus că vorba n-o să mai
însemne nimic

le-am spus toate acestea şi, poftim, vulturul a
ţîşnit, şoarecele a încremenit, sîngele s-a subţiat locul
s-a pîngărit

le-am spus toate acestea şi, poftim, din oul de
furnică a ieşit un gîndac din oul de gîndac a ieşit un
şarpe din oul de şarpe a ieşit o gură care se mănîncă
pe sine vorbindu-se

vorbindu-şi

Nu mai aud nimic

Vine, se apropie, iată-l
chelnerul îmi aduce cafeaua, mi-o 
pune pe masă cu un gest 
                         elegant
linguriţa sclipeşte, spuma albă
face fîş fîş
bucăţica de zahăr pare un meteorit
căzut alături de ţintă

nici n-am timp să aprofundez
toate acestea şi chelnerul
se întoarce scurt pe călcîie 
se îndepărtează fără un cuvînt

rămîn singur în faţa ceştii de cafea
mă cuprinde, treptat, disperarea
nu mai văd, nu mai aud nimic

să o beau?
să nu o beau?

Darul

Ei au trecut azi noapte
prin faţa uşii noastre
şi ne-au lăsat în dar un cal

ne-au lăsat un cal viu, un cal gigantic
un cal trist, gînditor

cu ochii săi tulburător de umezi
ne priveşte neobosit în ochi

aşa trece şi viaţa noastră
calul gigantic trebuie plimbat prin oraş
calul gigantic se hrăneşte cu plante fantastice
tînjeşte cumplit după apa îngheţată a unui fluviu
               inexistent

calul aşteaptă zile întregi nemişcat
îngroziţi rămînem şi noi împietriţi de durere
milioane de muşte s-au aşezat pe oglinda
              moale a ochiului său uriaş
calul gigantic nu doarme niciodată nu clipeşte
suferinţa lui nu poate fi povestită

Mă preocupă

Cum să vă dau eu flori, doamnă
cînd vedeţi în mod clar că sunt în război
                                   cu florile
le retez pe unele şi le calc în picioare
pe  altele le mănînc
doamnă, nu mă confundaţi, eu nu sunt vînzătorul
                                   de flori
vînzătorul de flori zace la intrarea în florărie
eu personal i-am despicat pieptul cu o lovitură
                                   de sabie
iar florăria după cum vedeţi tocmai sunt pe cale
să o fac fărîme, ţăndări, zob
doamnă, vă repet, nu pot să vă compun nici un
                                    buchet
eu tocmai sunt pe cale să otrăvesc toate florile
                                    cu vitriol
în curînd nu va mai fi nimic aici
pînă şi cuvîntul floare îl înec în beznă
da, am ceva împotriva florilor
nu, doamnă, nu sunt mort
       dar mă preocupă

Dacă toate au un început şi un sfîrşit / înseamnă că şi moartea are un început şi un sfîrşit
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 Iar el va fi clamat , în aceeaşi limbă luminată, 
precum Matei, numele lui Hristos: ...

 Precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea 
lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui, 

 Mai înainte rînduindu-ne, în a Sa iubire, spre întru El, 
prin Iisus Hristos, după buna socotionţă a voii Sale,

Spre lauda slavei harului său, cu care ne-a dăruit pe noi 
prin Fiul său, cel iubit; 

 Întru El avem răscumpărarea prin sîngele Lui pentru 
iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui, 

 Pe care l-a făcut să prisosească în noi, în toată 
înţelepciunea şi priceperea; 

 Şi încă mă spăimînt foarte, chiar dacă ideile se 
limpezesc, cu referire la cele religioase... Şi  iată cum 
apare din  Unicul Dumnzeu,  Fiul acestuia, în zaţul 
religiilor orientale, unde misterele coexistă  cu 
practicile magiei , şi a unei literaturi iniţiatice... Vine 
un copil liniştit, cu ochii albaştri,  subţire şi rece, cred 
că era blond, pentru că  aşa cer canoanele pictografice, 
deşi unii spun că era smolit, cu fruntea teşită şi foarte 
păros. L-au creat după chipul şi asemănarea Lor.  Cei de 
mai tîrziu, care l-au citit pe frunze, pe buşteni, în 
pereţii caselor, alţii în flori, în  ghioc şi pe cărţi de joc, ( 
nu fante, ci rege investit cu puterea lui Dumnezeu) iar 
cei mai fericiţi i-au ghicit faţa  în bobul de grîu,  şi l-au 
închipuit fiecare, după firea sa: ba înalt şi palid, ba 
trunchios şi smead, ba atletic şi viguros ca un Achile, a 
cărui urmaş era, în fapt şi în lege, ( după atîta nebunie 
politeistă şi raţionalitate constructivistă). Şi l-au văzut 
viind  într-o corabie, îndreptîndu-se spre  Efes, şi 
semăna cu El Însuşi, alţii l-au zărit venind de pe 
Drumul Capadochiei, străbătînd toată Asia Minor,  
spre Centrul Lumii Răsăritene, adică cetatea  unde la 
modă era cultul Artemisei, cu templul măreţei zeiţe. 
Acest zeu păros, iute şi sagace, ( aşa îl văd), face dintr-
o  epistolă, aceea scrisă către efeseni,  o sinteză 
doctrinară şi o încununare a unei întregi învăţături: 
Domnul, Hristos este cap al al Bisericii al Cărei trup este, 
iar creştinii mădularele... Ca normă morală: desăvîrşirea 
creştină, avînd ca model pe Domnul Iisus, mai spune 
despre  datoriile soţilor între ei, datoriile copiilor, ale 
părinţilor faţă de copii, a slujitorilor faţă de stăpîni şi a 
stăpînilor faţă de slujitori... 

Mulţi mucenici din Efes i-au identificat ca fiind 
Unul şi Acelaşi!... Pentru că El trebuie să fi fost 
Cuvîntul, iar cuvîntul trebuia scris şi spus, iar cel care 
a făcut-o, a fost acela convertit pe drumul Damascului. 
Cert e că l-am întîlnit nu la Millet, ci în spaţiul secular 
din Odeon, la poarta dinspre Est,  după ce-am vizionat 
împreună  un spactracol  cu una din piesele lui 
Aristofan, probabil Lysistrata. Am rîs împreună şi ne-
am bucurat,  acest apostol dovedind un umor firesc 
pentru un înţelept, şi o ironie sagace pentru un hirsut,  
admirînd îndrăzneala femeilor de a se opune soţilor 
lor de a face sex , ( i-am văzut rînjetul ciudat) 
arătîndu-şi corpurile, pînă ce bărbaţii din cele două 
tabere, Sparta şi Atena, nu opresc războiul. Mi-a expus 
cîte ceva din viziunea sa asupra noii religii, iar eu l-am 
refuzat cu sfială, spunînd: încă sunt credincios 
presocraticilor!... El a zîmbit din înălţimea voinţei sale 
supreme, şi mi-a spus că pînă la urmă ne vom converti 
cu toţii  la creştinism, pentru că aşa e scrisă istoria, şi 
nu vom scăpa de dogmă. A sesizat şi el influenţele 
externe în realitatea religioasă romană şi în teatru, 
îndeosebi misterele orfice, dyonisiace, pythagoreice, 
venite  pe filieră greacă, precum şi cultele orientale 
care au invadat spiritul religios roman.

 - E necesar să se facă curăţenie în acest amalgam 
de idei nebune,  haosul va lua sfîşit, trebuie pusă 

ordine în lucrările minţii şi ale sufletului,  a tunat, şi 
mai presus de toate, e timpul ca lumea ( turma)  să fie 
condusă de un singur păstor, şi acela să fie Hristos. 
Purtam în desagă acea scriere minunată şi l-am citat, 
iar el  a părut a fi satisfăcut, da, a spus, şi Iisus a fost 
un fidel  urmaş al presocraticilor,  pe Socrate l-a iubit 
ca pe un tată, iar pe Platon, ca pe un fiu!... 

- Fiind cu adevărat un idealist, şi s-a inspirat din 
filosofia acestuia. 

- Doar lumea sensibilă este o copie palidă a lumii 
Ideilor! a spus, şi am rămas profund impresionat de 
cunoştinţele acestui om. Apoi m-a luat de mînă  şi m-a 
condus pe  Aleea arcadelor, atunci  i-am simţit căldura 
care-mi inunda trupul şi mintea, părăsind Biblioteca şi 
cu îndreptare spre Teatrul cel Mare care vuia de 
aplauze...  Barba lui părea înspicată, iar ochii 
neasemuit de fumoşi.... Cunoştea la perfecţie 
Dialogurile lui Platon. S-a oprit, a făcut un gest 
luminat  şi mi-a expus cu emfază Mitul Peşterii, 
amintinudu-mi că de aici vin toate... 

- Adică!? am clamat! 
- Înţelege, corpurile fizice nu au realitate decît dacă 

participă la Idei ca prototipuri ale lucrurilor. 
Am tăcut, şi-am gîndit: ciudat om, de cine o fi fost 

pus să  răstoarne lumea. Apoi  mi-am amintit de 
simbolurile îndelung studiate şi le-am pomenit încă 
odată în gînd: Peştera,  adică desemnează lumea 
sensibilă, întunericul peşterii, adică ignoranţa omului 
limitat, lanţurile, adică prejudecăţile, simţurile care ne 
limitează, focul, adică lumina cunoaşterii, umbrele de pe 
pereţii peşterii, adică imaginile corpurilor fizice, 
aparenţele care generează opinii întîmplătoare, 
corpurile purtate prin faţa focului, adică  aparenţele 
adevărate, relitatea fizică generează opiniiile 

Vasile POPA HOMICEANU 
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Masivul volum Marin Preda – repere biobibliografice 
(RCR Editorial, Buc., 2012) apărut sub semnătura lui 
Stan V. Cristea, pe lângă faptul că reconstituie 
ansamblul receptării operei marelui scriitor, cu 
certitudine va resuscita şi interesul cercetătorilor asupra 
valorii creaţiei unui clasic al literaturii române 
contemporane. Este de-a dreptul impresionantă 
cantitatea de informaţii pe care ni le oferă acest studiu 
biobibliografic, foarte aproape de a fi exhaustiv, un 
studiu la care doar un temerar ca Stan V. Cristea putea 
să se încumete la un asemenea uriaş efort de identificare 
a elementelor unei structuri de autentică investigare şi 
analiză. Travaliul său intelectual poate fi echivalat cu 
strădania unui întreg serviciu specializat dintr-o mare 
bibliotecă, în speţă compartimentul bibliografic care are 
la dispoziţie mai toate sursele de informare.

O asemenea lucrare ne trimite mai întâi la 
respectarea unor reguli şi principii ale bibliografiei, 
pornind de la normele generale, îndelung controlate şi 
universal admise. Aici ne amintim de prescripţiile lui 
Paul Otlet, părintele bibliografiei, cel care a stabilit 
teoria potrivit căreia se poate face o prezentare 
sistematică a cărţilor sau publicaţiilor tocmai în ideea 
regăsirii rapide a informaţiilor căutate. Având destinaţii 
şi niveluri diferite, bibliografia este indispensabilă 
studiului pe care îl pretinde cercetarea integrală. 
Autorul volumului despre care facem vorbire posedă 
ştiinţa aplicării acestor principii într-o necesară 
conexiune cu datele cronologice ale vieţii personajului 
ales – scriitorul Marin Preda –, rezultând astfel Reperele 
biobibliografice fără de care cercetarea literară în cauză ar 
fi rămas incompletă. Să nu uităm, în acelaşi timp, că 

biografia vine cu substratul ei de viaţă, moral, 
pilduitor şi cultural. Un Plutarh şi mai târziu 
un Dilthei au considerat-o drept o formă 
superioară, filosofică, a istoriei existenţelor 
creatoare de operă. Viaţa şi opera lui Marin 
Preda au avut parte de „evaluări şi reevaluări 
cuprinse (dincolo de prezenţa în dicţionarele 
şi istoriile literare apărute) într-un număr de 
120 de volume individuale, în intervalul 1973-
2011”, după cum ne precizează autorul. 
Dintre cei care semnează aceste scrieri critice 
îi amintim pe Mihai Ungheanu, Ion Bălu, 
Monica Spiridon, Grigore Smeu, Adrian Dinu 
Rachieru, Mircea Dinutz, Constantin Miu, 
Florica Bodiştean, iar în perioada 1983-2011, 
viaţa şi opera lui Marin Preda au făcut 
obiectul unui număr de 22 de teze de 
doctorat. Printre comentariile favorabile 
asupra operei prediste le regăsim pe cele 
semnate de Eugen Simion, Nicolae 

Manolescu, Gabriel Dimiseanu, Mircea Iorgulescu, 
Valeriu Cristea, Liviu Leonte, Matei Călinescu, Cornel 
Ungureanu, Pompiliu Marcea, Dan Mănucă, Alex 
Ştefănescu, Marin Mincu, Ion Simuţ, cei care au 
subliniat, între altele, că romanele lui Marin Preda sunt 
de o profundă observaţie socială şi psihologică, în 
descendenţa prozei realiste reprezentată de Ioan Slavici 
şi Liviu Rebreanu.

Marin Preda. Repere biobibliografice poate fi 
considerată o premieră editorială absolută, până la ea 
apărând doar biobibliografii disparate incluse în diferite 
volume. Stan V. Cristea şi-a organizat studiul după 
schema: 1. Reperele biografiei; 2. Reperele operei (opera în 
volume, opera în periodice); 3. Reperele receptării 
(referinţe în volume, referinţe în periodice), utilizând 
atât criteriul analitic cât şi criteriul cronologic în 
ordonarea scrierilor şi a referinţelor, la care se adaugă 
indicii privind opera şi de nume. Pentru a ne face o 
imagine despre valoarea şi amploarea creaţiei lui Marin 
Preda, operă apreciată ca o „conştiinţă scriitoricească 
emblematică”, vom apela doar la câteva cifre şi repere 
analitice pe care le extragem din lucrare: 158 de volume, 
ediţii princeps şi volume originale, ediţii ulterioare, 54 
antologii de proză scurtă, fragmente de roman şi în alte 
volume, 60 de romane şi proză scurtă traduse în peste 
30 de limbi; 20 de antologii de proză scurtă traduse în 
peste 15 limbi; 124 periodice în care au apărut 
fragmente de roman şi proză scurtă la care se adaugă 
alte numeroase scrieri precum teatru, scenarii de film, 
versuri, eseuri, articole, confesiuni, interviuri etc.; peste 
7000 (cifră uriaşă) de referinţe critice în volume şi 
periodice. Despre autorul cunoscutelor romane 
Moromeţii, Risipitorii, Intrusul, Marele singuratic, Delirul, 
Viaţa ca o pradă, Cel mai iubit dintre pământeni au rămas 
ca esenţiale caracterizările: „spirit complex, conştiinţă a 
veacului” (Eugen Simion), „o şansă mare a literaturii 
române” (Marin Sorescu), „scriitor european” (Nichita 
Stănescu), „un scriitor ireproşabil şi exemplar” (Geo 
Bogza), „exemplară conştiinţă artistică” (Fănuş Neagu), 
„înzestrat cu o uriaşă personalitate” (Petre Stoica); „va 
rămâne sigur şi peste timp” (Constantin Noica).

Dar cine este autorul acestei remarcabile 
Biobibliografii? Este teleormăneanul Stan V. Cristea, poet, 
istoric literar şi publicist, cărturarul iremediabil 
îndrăgostit de valori, de limbă, cultură şi tradiţii. A 
scris, între altele, Monografia judeţului Teleorman, 
Eminescu şi Teleormanul, volumele de poezii Vârsta mă 
arde şi Nelinişte şi fluturi, Dicţionarul scriitorilor şi 
publiciştilor teleormăneni, Constantin Noica. Repere 
biobibliografice. Şi prin acest volum, consacrat receptării 
şi „arhitecturii” operei lui Marin Preda, îşi 
demonstrează apetenţa pentru o istorie literară care se 
cere a fi cunoscută şi apreciată ca atare, un demers 
strategic de invitaţie la lectura operelor importante, un 
rol de captatio benevolentiae întru cunoaşterea marilor 
cărţi, mai ales într-un timp când peste ele pluteşte un 
abur dilematic şi neguros. 

adevărate, suişul spre ieşirea din peşteră, adică drumul 
iniţiatic spre cunoaşterea esenţială, contemplarea din 
afara peşterii, adică cunoaşterea metafizică, prin 
intelectul pur, ( episteme, cunoaşterea adevărată prin 
intelect şi raţiune), Soarele, adică Ideea Binelui...

Trecem încă odată pe sub bolţile Biblioteii lui 
Celsius,( în Idee, pe atunci neexistînd) undeva într-o 
nişă, manuscrisul lui Platon, Republica, şi taina: 

- Sufletul este simplu pentru că este nemuritor, a 
respirat sfîntul,  cunoaşte lumea inteligibilă printr-un 
proces de conversiune a cărui forţă o constituie erosul, 
iubirea are ca efect uitarea, prietene, la smeritul 
dumitale filosof, ideea preluată de marele meu învăţat, 
iubirea aproapelui fiind pentru El calea spre 
mînturire, şi Legea ... 

-  Cunoaşterea Ideilor este doar o amintire  a 
sufletului încarcerat în corpul fizic, am spus cu sfială, 
şi sfîntul a rîs cu superioritate, şi ironie...

- Iar menirea sufletului e să pregătească omul 
pentru moarte! 

A spus înfundat, s-a legănat, a făcut un semn 
discret către cer şi a dispărut, iar eu am rămas singur 
în agora, deşi din Teatrul cel Mare, se auzeau strigăte 
şi zăngănit de săbii.... Am simţit teama, şi-a venit 
întrebarea: oare nu acest ins este Ideea!? Coborîtă din 
Cer şi de-aiurea? M-am gîndit la eliberarea sufletului 
şi la întoarcerea lui în lumea Ideilor, şi la condiţia 
eliberării sufletului, ducînd o viaţă virtuoasă... Nu 
ştiam unde începe Platon şi unde se termină Iisus,  sau 
Pavel, sau Saul din Tars, sau cine ştie cum se va fi 
numit acest om. Apoi am spus că nu neaparat filosofia 
trebuie să fie pregătirea sufletului pentru 
recunoaşterea imortalităţii sale, nu, trebuie să fie şi 
altceva, şi m-am gîndit la credinţă, de aceea  mi-am 
zis, trebuie să-l caut pe Pavel, trebuie să fie pe aici, pe 
undeva, prin Bibliotecă sau Sinagogă, stînd de vorbă 
cu oamenii...

Un studiu biobibliografic exemplar
Nicolae BUSUIOC
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.Clar lucru: creatorul ne-a iubit „mai întâi” (pe toţi 
oamenii, căci ne-a creat), iubirea fiind pur şi simplu 
sentimentul: virtutea virtuţilor şi domeniul domeniilor de 
„a fi”, deci se află peste ceea ce numim ştiinţă, credinţă, 
conştiinţă, realitate, se află şi peste, respectiv, prelungirile 
tehnologic-pragmatice ale acestora: tehnologie propriu-
zisă, religie, ideologie, virtualizare (căci, cum vom vedea, e 
de neconceput, de exemplu, realitatea-virtualizarea, 
domeniul şi respectiva sa prelungire tehnologică, fără de 
virtute).

Numai că, în planul, în templul acesta atât de firesc al 
lumii - încât nu poţi să nu-l recunoşti „divin” -, o anume 
iotă stranie, mai mică decât o scânteie (desigur, o scânteie 
de foc străin) şi-a băgat coada şi-i gata-gata să răstoarne 
rânduiala, întreagă, a firii…

Cum vom aprofunda, celor pe care îi iubeşte „mai 
întâi” (pe toţi oamenii deci), Creatorul le răspunde şi le dă 
ca dintr-o binecuvântată întrebare, din divină intimitate, 
făcându-le daruri prin credinţă, pentru „a fi”, pentru a 
merge prin credinţă, primire-primenire de sine, în urcuş, 
sublimă întâlnire. Celor pe care îi iubeşte şi în „al doilea”, 
şi în „al treilea”… rând, din nou şi din nou, mereu şi de 
fiece dată doar el (mai întâi) iubind, lor însă le răs-spune, le 
răs-dă, dându-le daturi, ca într-o repetiţie şi deopotrivă 
imitaţie, căci în mergere frântă, condiţionând, în alergare 
pragmatică ei se află - lor nu le poate spune-da decât doar 
prin încredinţare, care ţine de a vedea, a pipăi, de „a avea”, 
pentru că ei urmăresc numai ceea ce înseamnă primire-
luare, rapace şi vorace confiscare în inventar, chiar şi a unei 
avalanşe (teribile şi parcă interminabile căderi), chiar şi a 
unei explozii în tocmai momentul producerii lor. Evident, 
nu se pot confunda - fie şi supralicitând la maximum 
criteriul capacităţii (ca mergere-cuprindere) - credinţa şi 
încredinţarea, intimitatea şi inventarul.

Vrând-nevrând, ne definim căutători de semnificaţie, a 
fi cu propriu sens. Ca un copil într-o intersecţie (ca în 
mijlocul Universului, ca într-un simbol poate), simţi cum te 
cuprinde - din lăuntrul tău chiar - o clară şi de necuprins 
cuprindere… Experiezi starea de-a fi nu doar o parte din 
întreg, ci de-a fi „între” al întregului. Prezent-treaz, pulsezi 
cu propriul contur în generoasă revărsare, în libertate.

Desigur percepi, ai acces la început, firească resuscitare, 
tinzi adică să simţi, să fii însăşi înţelegerea pe care o 
numim conştiinţă. Din afară în ea, în conştiinţă, nu poţi să 
intri, căci, fără de început, fără de concepere - intimitate şi 
expresie, impresie şi experienţă - nici nu eşti; cuprins de 
necuprindere te poţi cuprinde, cuprinzi. Şi trebuie să 
accepţi - tocmai pentru a avea acces la început - cum că 
„însăşi-cuprinderea” se cuprinde cu necuprinderea. Şi 
totuşi nu se sperie gândul că Fiinţa e cuprinsă de NeFiinţă 
(şi nu invers); gândul simte - în demers spre început, 
reflexiv, prin percepere deci -, şi poate că gândurile noastre 
nu sunt decât simţuri ale NeFiinţei. Eroică trezire e omul, 
fiinţă conştientă şi muritoare, al cărei gând simte, fiinţă 
care astfel, în turnul de veghe al începutului, percepe, ştie 
că sfârşitul tocmai se face veşnică întoarcere…

Trezirea despre care referim e deopotrivă gândire şi 
simţire, e percepere. În percepere, deodată gândim cu 
sfârşitul (unde-când negustorii iau drept câştig - daturi-
daturi - de piaţă realitatea care tocmai a trecut din 
cunoaştere odată cu timpul ce a şi trecut) şi şi simţim cu 
începutul (unde-când divinitatea creatoare simte, se simte, 
oboseşte, şi astfel are nevoie de odihnă; precum divinitatea, 
obosind în actul creaţiei, gândirea însăşi se face nobilă, 
generoasă simţire. Creaţia-oboseala nu poate fi obscenitate; 
pe de o parte, e recunoscătoare primire, căci creatura se 
primeşte pe ea însăşi, ca dar, şi, pe de altă parte, e şi 
primenire, odihnă-sfinţire. E de amintit că numai prin 
primenire de sine subiectul poate intra - ca a fi cu 
deplinătate - în propria sa conştiinţă. Numai prin 
„întrebare” - el fiind „din” doi părinţi, însuşi intervalul 
„între”, între început şi sfârşit - omul poate intra şi cu 
demnitate sta, se poate deci înstăpâni, în propria lui 
conştiinţă cu cifrul (de pace nerapace) al nebleţei.

Definim întrebarea ca atitudine specifică omului: drept 
cerere şi certitudine, capacitate cu pecetea conştiinţei prin 
care „eu” se face „tu”, se face afirmare, „a fi”. Într-un mod 
cu totul aparte - ca a fi „între” şi nu doar parte, ca nevoie 
de a fi întreg - omul cultivă uimirea prin întrebare. 
Căutând propriul tău sens - spre a fi fiinţă cu semnificaţie -, 
atunci când întrebi de fapt afirmi-răspunzi, fără să ştii că 
ştii, şi pur şi simplu făptuieşti, te făptuieşti, creezi, te naşti 
din nou, ca în orice uimire. Ori tocmai, iubirea e întrebarea 
în care uimeşti şi deopotrivă te uimeşti, e cunoaşterea de 
felul conştiinţei din care realitatea nu trece deodată cu 

timpul ce a şi trecut.
A cultivă uitarea înseamnă a confunda întrebarea cu 

negarea, ori intimitatea cu inventarul, creaţia cu câştigul de 
piaţă, negustoresc. Dar negarea nu e căutarea care ea 
însăşi, căutând, găseşte, adică se găseşte, precum întrebarea 
în propriul ei răspuns. (De menţionat: întrebarea îşi are 
propriul ei „în” - e-adevărat, un „în” în mergere, ca mereu 
mergere de felul lui „între”, fără de care însă nici timpul nu 
s-ar găsi pe sine ca „durată”. Prin întrebare omul percepe 
timpul, are experienţa timpului.) Mânată de o forţă 
centrifugă de teribilă mânie şi uitare de sine, explozivă, 
negarea adesea reduce stihinic totul la clipă, strictă 
succesivitate, timp care a şi trecut. Spre deosebire, 
întrebarea face apel la clipa reflexivă aflată „între” două 
clipe strict succesive, apelează la ceea ce numim „durata” 
timpului care tocmai trece: la „conştiinţa” timpului.

Negarea e mijlocitorul (personificare, de felul 
negustorului, a „prelungirilor tehnologice”) care se pune 
între semeni ca aceştia să-şi piardă sensul, asemănarea de 
sine, să nu conjuge verbul „a fi”, să nu poată „con-fi”, să se 
lase uşor manipulaţi, confiscaţi. Un asemenea mijlocitor - 
punct prin care poate intersecta o infinitate de linii - 
mijloceşte, gestionează negarea fiecăruia de către fiecare, 
pentru că el, mijlocitorul, ca negare, nu se neagă pe sine (ca 
dublă negare, negare a negării, conştiinţă a negării), el nu 
se vrea afirmare, pur şi simplu „a fi”. (E greu totuşi ca, 
dintr-o mână de ţărână fiind, cu uitarea de sine şi cu 
negarea semenilor tu tocmai să-ţi aminteşti de sine, şi să nu 
te negi, să fii om-negustor. O asemenea „indiferenţă” pare 
a fi conştiinţa de sine a predestinării, care în fond nu e decât 
o negare a divinităţii creatoare, a acestui semen al său, şi în 
general e negare a semenilor, confiscare a sensului care 
personalizează.) Întrebarea - căutare de sine şi ajungere la 
sine - are acces la sensul neobscen, frecventează intimul 
marcaj, ca ajunare şi deopotrivă mergere, stare de pelerin. 
Căutarea-găsirea de sine nu se face prin schimbul de piaţă, 
prin câştigul obscen: posesie nemeritată şi nemernică, fără 
uimire şi fără de milă, de felul prostiei şi prostituţiei.

Desigur, dacă divinitatea întreabă - e cu propriu 
„între”, gândire sensibilă, prezentă -, ea are nevoie, însă are 
generoasă nevoie, ca asumare, ca nevoie de a da, de a se da, 
deci de a crea cu nobleţe. Divinitatea care întreabă e cea 
care îşi răspunde, ea e neasemănarea care sieşi, ca „din” 
doi, se face asemenea, şi în travaliu de nedescris creează-
naşte, deci este. Divinitatea creatoare e divinitatea 
semenilor. Spre deosebire, predestinarea a ales indiferenţa, 
negarea, adică posesia, a ales câştigul pe seama divinităţii 
creatoare, pe seama tuturor semenilor, a ales deci suma, 
însumarea. Predestinarea e divinitatea negustorilor, 
afaceriştilor.

Pentru cei care nu fac, nu creează, nu produc, deci nu 
trudesc, care ştiu doar de primire, pentru unii ca ei tocmai 
că „odihna” nu este sfântă, ea nu e punere deoparte, nu e 
neamestec, simplitate de felul conştiinţei, ca venire în sine, 
deci nu e primenire cerească, divină. Unii ca aceştia, vrând 
tot mai mult - goală şi imperativă spunere, cerere -, fără 
mulţumire şi fără recunoaştere manifestându-se ei, cu nici 
un chip nu-şi propun să graţieze banda de producţie, care 
pentru ei trebuie să lucreze şi în somn. Pentru astfel de 
„aleşi”, semenii (şi chiar divinitatea creatoare) sunt bandă 
de producţie; globalizarea, glob şi cer laolaltă, trebuie să 
producă pentru ei, non-stop.

E de la sine înţeles că fără de trudă şi fără de aşezare-
odihnă nu poate fi „tradiţie”: acea instituţie care să califice, 
să confere drept calitate inşilor: a fi persoană, personalitate, 
iar nu posesie. Dacă neasemănarea-întrebarea - făcându-se 
sieşi asemenea-răspuns - produce semenii care locuiesc 
globul ca pe o continuă facere, negarea negustorească 
produce nesemenii care, pentru promisiuni cu tupeu de 
predestinare, pentru satisfacere în exces, să populeze 
globalizarea ca pe o continuă afacere. Însăşi graţia, cu 
indiscutabila autoritate a neasemănării, dă, prin tradiţie - ca 
experienţă în ascendenţă -, acea magmă de întrupare 
vizionară cu care lumea să nu cadă, să nu decadă în cras şi 
gras pragmatism resentimentar, consumator de semeni.

Între predestinarea-abstracţia rapace şi divinitatea-
gândirea sensibilă adesea, cu neodihnă, se vede pus omul 
ca să aleagă. Dramatic şi traumatizant, un întrupat e pus să 
aleagă în chiar ipostasul său de a fi un „între”. Cu securea 
la rădăcină i se spune: te ridici şi rodeşti numai dacă alegi, 
dacă astfel conjugi (respiri, îţi pulsează dintr-o parte şi alta 
inima) întregul care eşti, vie alegere. Nepermiţându-şi 
luxul alergiei la orice pe aici-acum înseamnă „a fi”, spre 
deosebire de îngere, omul alege mereu alegerea, cruciala 
intersecţie, îşi pune şi poartă cămaşa judecăţii.

În iubire - suprema lege personificată drept simbol - de 
fapt te alegi. Iubirea e expresia cea mai impresionantă a 
conştiinţei tale. Ori în această stare prin sine autentică, 
(stare calificată) de graţie, mijlocitorul-negustorul nu poate 
să intre, să-şi pună locul său fără de loc, piaţa de schimb. 
Căci e ştiut: dacă ţi se schimbă un lucru cu acelaşi lucru, 

pierzi; te simţi fulgerat ca de predestinare, devii un „tu” 
fără de „eu”, un orb - iar fără lumina proprie, loc lăuntric 
de primire şi primenire, nu poţi vedea lumina de afară. 
Sistematic, prin schimbul de piaţă - care se vrea perceput 
drept forţă centrifugă statică, zidind cu temeinicie - tocmai 
eşti din starea libertăţii prins, ţi se confiscă de o supra-
autoritate locul lăuntric, eşti smuls-aruncat din tine, afară, 
ca inautentic, dincolo şi de umbra ta. Prins-aruncat astfel 
de teribila forţă centrifugă a schimbului de piaţă, realizezi 
în disperare ontică cum calitatea ta proprie, venire în sine, 
devine în mod excesiv cantitate, inflaţie, ceva fără de 
valoare, ducere.

Prin schimbul de piaţă se produce intrarea devastatoare 
în conştiinţa proprie a ceva-cuiva, intrare străină, 
neantizantă. Ca loc fără de loc, piaţa de schimb se propune 
a fi cu acte în regulă omologată drept supra-libertate. Rupt 
de intima tradiţie de a fi prin asumare, apel la simplitate, 
insul devine trădător din specia trântorilor în exces; el 
singur îşi deschide, sinucigaş, începutul prin care să intre 
prădătorul, cel care promite până la promiscuitate, spre a 
obţine până la obscenitate.

Tocmai, fără de mijlocitori, în iubire eşti „între”-le tău 
lăuntric. În iubire, „întrebarea” e una cu uimirea, cu 
răspunsul, astfel faci experienţa certitudinii-credinţei, 
conştiinţei. Aici, întrebăm-răspundem, referim despre 
faptul că a fi „în” timp - în timpul ca strictă succesivitate - 
înseamnă a fi „între” timp, a fi „simultan”, tu cu tine însuţi, 
fiinţă conştientă. Într-un fel, îi cerem imperativ şi timpului 
să fie simultan, ca timp simultan, al nostru, să fie de felul 
„duratei”: să aibă conştiinţă de sine - să fie timp reflexiv. 
Consemnăm că punctul de întâlnire - fără de mijlocirea 
negaţiei - se dovedeşte (atât pentru subiect, cât şi pentru 
timp) începutul; „ceva” durează ca întreg atât cât e 
începutul în acel „ceva”. Pentru cei care merg prin 
încredinţare - vedere-pipăire, răsplată aici şi acum -, 
întregul e valabil dacă se dezintegrează, dacă poate fi 
mijlocit, schimbat cu el însuşi, dacă deci se globalizează, 
luându-i-se de către mijlocitor locul lăuntric, mijlocul, ca 
loc-stare de ajunare la purtător, în mers, ca a fi cu propriu 
„între”.

Pentru subiect - căutare şi deja găsire de sine, eternă 
reîntoarcere -, pentru tine ca „eu” e important să nu te 
aliezi la conspiraţia (disperarea ca speranţă) a sfârşitului, 
totalului, a cantităţilor: o sumă de „tu” fără de „eu”, 
asumare. Pe de o parte, sfârşitul nu e alegere, ci 
dezgustătoare-negustorească laşitate, preţul lui fiind 
începutul, iar, pe de altă parte, nu poţi accepta ca timpul 
să-ţi fie confiscat (ca şi cum el ar putea fi confiscat !), ca el, 
timpul, să funcţioneze după paradigma pieţei de schimb: 
teribilă şi fanatică, devastatoare forţă centrifugă, pusă la 
dispoziţia unei jalnice fantome.

Desigur, un om onest se întreabă şi îşi răspunde, e cel 
ce „se întreabă-răspunde”. E şi pentru tine odihnitor, cu 
aşezare, să ştii că, în ceea ce trebuie să mergi (iar unii merg 
prin credinţă, alţii prin încredinţare), urmele tale se află 
poate deja înainte - ca şi cum ţi-ai fi ţie al doilea, sau pur şi 
simplu aldoilea. Încercăm să desluşim un anume firesc al 
raportării faţă de o instanţă supremă: faţă de divinitatea 
care creează te raportezi prin credinţă, după cum faţă de 
divinitatea indiferentă şi care predestinează - îţi ia 
destinaţia proprie, lăuntrică, locul-mijlocul propriu -, te 
raportezi prin încredinţare.

Orice reclamă negustorească ne spune că a surprins 
divinitatea creatoare, fericită, pe piaţa de schimb. Cum că, 
după Facere, aflat în binemeritată odihnă, Făcătorul tocmai 
a prins gustul Facerii sale, mai exact: gustul Afacerii. Că 
Însuşi se face Afăcător, Cel ce promite afaceriştilor-
negustorilor (numai lor, celor într-un duh de conspiraţie 
mută, duh specific mutanţilor, aflaţi în conspiraţia pozitivă, 
a câştigului, celor care mai mult dărâmă decât construiesc) 
cum că pe ei îi iubeşte şi în „al doilea”, şi în „al treilea”… 
rând, până la sfârşit, tot El „mai întâi”, de fiecare dată, şi, 
încă, fără ca ei să facă ceva în schimb, ba din contra: orice-
ar face ei, bun ori mai ales rău, tot le dă şi le răs-dă: dat-uri 
peste dat-uri, totul. Cum se vede, Afăcătorul e una cu 
Predestinarea. Negustorii nu întreabă ca să-şi răspundă, ca 
să aştepte în mod onest un răspuns; de fapt, întrebarea lor 
e negaţia.

Însuşi Făcătorul e divinitatea care crede, cultivă în 
credincioşi credincioşia, prezentul continuu al eternităţii, 
timpul cu loc lăuntric, timpul reflexiv cu conturul-chipul 
darului. Simplul credincios - care creează, munceşte, 
produce, care generos dă - se face sieşi dar. Cel care aface 
ţine de divinitatea atinsă de devenire, care are nevoie ea 
însăşi, de mai înainte, de mereu alte şi alte promisiuni, 
încredinţări; însuşi Afăcătorul se identifică cu 
Predestinarea. Desigur, e dificil să desparţi divinitatea 
creatoare de predestinarea care amestecă binecuvântarea 
cu blestemul. Pe piaţa de schimb şi de consum, 
predestinarea produce canibalismul - atât profan, cât şi 
divin.

la vreme şi la nevreme
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ut pictura poesis

 „Şi ce s-a întâmplat cu evreii? Fiindcă soarta le-a 
legat destinul de al ruşilor poate pentru totdeauna, şi 
tocmai aceasta este raţiunea de a fi a acestei cărţi... 
Raportul dintre destinele evreiesc şi rus, care s-au 
încrucişat din secolul al XVIII-lea până în al XX-lea, 
ascunde o cheie istorică profundă pe care nu trebuie să 
o pierdem din vedere în viitor. Cu adevărat se află acolo 
ascuns un Scop tainic, pe care trebuie să contăm să-l 
ghicim şi să-l îndeplinim. Pare evident că adevărul 
despre trecutul nostru comun ne este, nouă, evrei ca şi 
ruşi, moralmente necesar.”

(Alexandr SOLJENIŢÎN)

Volumul al III-lea conţine un număr de şapte 
capitole (13 – 19), fiind cel mai consistent ca număr de 
pagini dintre cele patru şi se deschide cu o Încercare 
de limpezire, în care se propun mai multe răspunsuri 
la întrebările „cine este evreu?” şi „pe cine trebuie să 
considerăm evreu?”. Într-adevăr, dacă evreitatea este 
determinată de existenţa unei mame evreice este 
dificil să limpezim cine poate să fie evreu? Totuşi, în 
decursul anilor s-au dat diferite răspunsuri de la 
Arthur Koestler – „Semnul distinctiv al evreului (...) nu 
este apartenenţa sa la o cultură sau o limbă, ci religia” (p. 
8) –, Hannah Arendt, Amos Oz, Boris Pasternak, N. 
Berdiaev, Dostoievski, Norman Podgoreţ („În culturile 
care sunt străine, <evreii se caţără pe umerii> popoarelor de 
baştină, eliberându-se astfel de grijile economice, militare, 
politice şi altele care sunt soarta oricărei naţiuni de rând şi 
care deturnează o parte importantă a geniului său colectiv”, 
p. 15), Ernest Renan, până la Enciclopedia evreiască 
rusă din 1994: „Considerăm ca fiind evrei persoanele ale 
căror părinţi sau unul dintre părinţi sunt de origine 
evreiască, independent de propria lor confesiune religioasă” 
(p. 11). Anul 1917 debutează cu o revoluţie în 
februarie, urmată de aceea din octombrie, fapt ce va 
agrava situaţia militară a Rusiei, ce suferise înfrângeri 
umilitoare în faţa Germaniei, iar noua putere sovietică 
instalată la cârma Rusiei este nevoită să încheie pacea 
defavorabilă de la Brest – Litovsk, Soljeniţîn respinge 
ideea că această revoluţie ar fi fost făcută de evrei (p. 
44), ci de ruşi, după cum a demonstrat în Roata roşie, 
scriind mai la vale: „Revoluţia din Februarie trebuie 
recunoscută ca fapt al întregii naţiuni ruse, sau, mai strict, 
ca fiind rusească... De la Revoluţia din Februarie 
comunitatea evreiască din Rusia a primit tot pentru ceea ce 
luptase ea, iar lovitura de stat din Octombrie nu îi era cu 
adevărat necesară” (pp. 44 - 45). În acele luni agitate ale 
anului 1917, când Lenin revenit în Rusia reuşeşte să 
preia conducerea în jurul său, s-au reunit mulţi evrei, 
între care Zinoviev şi Kamenev, mulţimea strigând 
furioasă să li se dezvăluie adevăratele nume (p. 72), 
încât Soljeniţîn scrie: „Revoluţiile scot la iveală tot ceea ce 
este mai josnic, invidia şi ura unui popor. Ceea ce s-a 
petrecut şi în Rusia, unde credinţa creştină se clătina de 
mult timp. Un val de exasperare populară s-a abătut asupra 
acestor evrei ajunşi, ocupând funcţii unde nu fuseseră 
văzuţi niciodată, fără a-şi ascunde entuziasmul 
revoluţionar – dar absenţi de la cozi... Trebuie spus foarte 
clar: puciul din Octombrie nu a fost condus de evrei 
(excepţie făcând gloriosul Troţki şi tânărul şi dinamicul 
Grigori Ciudnovski care a luat parte activă la arestarea 
membrilor Guvernului provizoriu şi la represiunea 
apărătorilor Palatului de Iarnă). Au dreptate cei care ne 
obiectează că era imposibil ca o ţară cu 170 de milioane de 
locuitori să fi putut fi aruncată în bolşevism de o mică 
minoritate de evrei” (pp. 73 – 81). Totuşi, în aparatul de 
conducere a noii puteri bolşevice se găseau Troţki, 
Zinoviev, Kamenev, Sokolnikov, Sverdlov, Uriţki, 
primii patru figurând în primul Politbiro alcătuit din 
şapte membri: „În plus, evreii, membri ai Politbiro-ului 
nu acţionau în grup constituit. Astfel, Kamenev şi Zinoviev 
erau împotriva unei lovituri de stat grăbite. Unicul artizan, 
geniul loviturii de forţă din Octombrie, a fost într-adevăr 
Troţki. Nu şi-a exagerat rolul în scrierile sale Lecţiile lui 
Octombrie. Fricosul de Lenin, care se ascunsese, nu a avut 
nici o contribuţie substanţială la puci” (p. 90). Sunt 
dezvăluite abuzurile noii puteri, oameni dornici de 
îmbogăţire, nicidecum idealişti în folosul mulţimii (p. 
97), iar rechiziţionările de cereale sunt excesive, 
lăsându-se producătorilor atât cât să nu piară. 
Asasinarea familiei imperiale ruse, în care hotărârea 
finală îi aparţinuse lui Lenin, pecetluieşte soarta vechii 
Rusii. În schimb, noua elită sovietică începe să aibă 
acces la magazine speciale, şcoli, cluburi, biblioteci, 
case de vacanţă şi excursii în străinătate. Pentru restul 
populaţiei, în anii 1921 – 22 s-a conturat o foamete 
generalizată. Crearea Armatei Roşii şi a organului de 
represiune Ceka, „a inspirat întregii populaţii o spaimă de 
moarte... Încă din ianuarie 1918 funcţiona <pedeapsa cu 

moartea pe loc, fără judecată şi cercetare>” (p. 149). În 
pofida Terorii Roşii, revoltele se ţin lanţ Tambov, Don, 
Kronstadt, iar portretele lui Troţki şi Zinoviev sunt 
călcate în picioare, ultimul neavând curajul să se 
explice în faţa revoltaţilor, încât s-a deplasat Kalinin. 
Asupra lui Lenin se produc atentate, cel mai celebru 
este al Faniei Kaplan. Treptat, revoluţia rusă este 
extinsă în Polonia, Ungaria („Statuile regilor şi eroilor 
naţionali unguri au fost date jos, imnul naţional interzis, 
iar purtarea culorilor naţionale era un delict”, p. 162), 
Germania. Concomitent, în 1919 au loc pogromuri în 
Polonia ce „depăşesc cu mult tot ce am consemnat în 
această lucrare referitor la anii 1881 – 1882, 1903 şi 1905... 
Vinnicenko ar fi declarat: <Pogromurile nu vor înceta decât 
atunci când evreii vor înceta de a mai fi comunişti>” (p. 
181). În acea atmosferă profund antisemită se 
exacerbează Protocoalele înţelepţilor Sionului, un 
celebru fals istoric, din păcate, deseori reeditat (a se 
vedea în acest sens Viorica S. Constantinescu „Stăpânii 
lumii”, în România Literară 32/1995, p. 14), şi contrar 
părerii lui Soljeniţîn, Max I. Dimont (în „Evreii, 
Dumnezeu şi Istoria”, Ed. Hasefer, 1997) susţine că 
respectivul op a fost conceput de călugărul Serghei 
Nilus la cererea lui Nikolai II. Se mai poate consulta şi 
Julius Evola („Oamenii şi ruinele. Orientări”), care 
citează multe personalităţi care s-au exprimat asupra 
Protocoalelor. După revoluţia rusă, tendinţele 
antisemite se ascut, încât Salomon Lurie afirmă: „cauza 
antisemitismului rezidă în evreii înşişi... antisemitismul a 
ţâşnit şi mai tare luând proporţii care ar fi fost de 
neimaginat sub Vechiul Regim” (p. 213). Totuşi, în 
pofida tendinţelor antisemite, evreii reuşesc să se 
infiltreze în sferele înalte ale puterii ruse, impunându-
se totodată în cultură, economie, ştiinţă: „Pentru a 
încheia, iată ce spune un autor din anii '90: <Evreii au 
constituit elita revoluţiei, erau în tabăra învingătorilor. 
Este un aspect ciudat al acestei revoluţii ruse, în acelaşi 
timp plurinaţională şi socială. Printre altele, evreii au fost 

supuşi unui proces de bolşevizare politică şi de sovietizare 
socială: comunitatea evreiască luată ca structură etnică, 
religioasă şi naţională a dispărut fără urmă” (p. 294). În 
fine, spre sfârşitul volumului al treilea o mărturie 
uluitoare, ce va bulversa pe cercetătorii care studiază 
atrocităţile naziste, încât o transcriem în întregime: 
„Iată însă că în 1990 a transpirat o surprinzătoare 
informaţie care ne spune că faimoasele deşegubki (camere de 
gazare ambulante) au fost inventate nu de Hitler în cel de al 
doilea război mondial, ci de NKVD-ul sovietic în 1937, iar 
inventatorul evident, nu singur, (dar a fost un centru a 
acestei invenţii) era Isai Davidovici Berg, şeful Serviciului 
economic al NKVD din Moscova... Cineva a avut atunci o 
idee: să dezbrace victimele, să le lege, să le împiedice să ţipe 
şi să le arunce într-un furgon închis, camuflat în camionetă 
care livrează pâine. În timpul lungului traseu, gazele de 
eşapament intrau înăuntrul vehiculului, iar când ajungea 
la groapă, prizonierii erau <eliminaţi>” (p. 341). Berg a 
sfârşit prin împuşcare fiind acuzat de participare la 
„complot”. Descrierile modalităţii în care s-a pus la 
punct crearea unei regiuni autonome evreieşti 
(Birobidjan), pe teritoriul Uniunii Sovietice încheie 
acest volum al III-lea. Semnalăm, in extremis, unele 
inadvertenţe: Odessa alternează cu Odesa, folosirea 
greşită a unor articole posesive – genitivale, iar la 
pagina 353, Hmelniţki trăieşte între 1595 – 1697 (în 
realitate, 1657). În sfârşit, volumul al patrulea conţine 
un număr de opt capitole (20 – 27), consacrate, în 
genere, perioadei contemporane, urmate de o postfaţă 
a autorului scrisă în 1990, cu ocazia încheierii cărţii. 
Aşadar, „În lagărele Gulagului”, capitolul introductiv al 
volumului în chestiune, autorul prezintă o 
retrospectivă a pogromurilor antisemite din Rusia, 
între 1811 – 1917, dar nu e mai puţin adevărat că 
măsuri antievreieşti, pogromuri şi expulzări au avut 
loc în numeroase ţări occidentale, în fine, evreii ruşi au 
cunoscut din plin Gulagul sovietic, fiind amintiţi, 

restituiri

Ionel SAVITESCU

printre alţii, Naftali Frenkel şi Thomas Sgovio 
menţionaţi, bunăoară, de Anne Applebaum în 
„Gulagul – o istorie”. Izbucnirea celui de Al Doilea 
Război Mondial a determinat conducerea Uniunii 
Sovietice ca evreii să fie strămutaţi cât mai departe de 
linia frontului „dincolo de Ural, în Siberia apuseană, în 
Kazahstan, în Uzbekistan şi în Tukmenistan” (p. 24). 
Mulţi evrei serveau în armata sovietică, remarcându-
se prin fapte glorioase pentru care au fost decoraţi cu 
diverse medalii, sau fiind desemnaţi drept eroi ai 
Uniunii Sovietice, războiul, în sine, a dus la istovirea 
poporului rus prin cele aproximativ 27 de milioane de 
victime: „Căci, să nu uităm, totuşi, ce a însemnat acest 
război pentru Rusia! Salvând de Hitler nu numai ţara, nu 
numai pe evrei sovietici, dar şi sistemul social al întregii 
lumi occidentale, acest război a cerut de la poporul rus un 
elan de sacrificiu atât de mare încât forţa şi sănătatea i s-au 
epuizat şi n-a mai putut să-şi revină niciodată complet. Din 
această nouă Nenorocire – venită să se adauge războiului 
civil şi colectivizării – a ieşit extenuat, aproape gol de 
substanţa sa” (p. 64). După război, evreii sovietici se 
văd confruntaţi cu noi învinuiri şi ameninţări care le 
puneau existenţa în pericol: acuzaţi de cosmopolitism, 
scoşi din posturile de conducere, în fine, afacerea 
„halatelor albe”. Dacă în anii războiului se vânturase 
ideea creării unei republici evreieşti în Crimeea 
(ipoteză respinsă de Stalin şi Hruşciov, din motive 
militare), sau pe Volga, după 1945 s-a reluat, fără 
succes, varianta Birobidjan, în care erau vizaţi, în 
special, evreii din Ucraina, aşa încât fondarea în 1948 a 
statului Israel a rezolvat întrucâtva problema evreilor 
de pretutindeni, noul stat fiind recunoscut în 48 de ore 
de Stalin, altfel, asupra evreilor sovietici plana 
ameninţarea unei deportări în Siberia sau Nordul 
Îndepărtat, ipoteză respinsă de istoricul G. 
Kostîrcenko. Moartea lui Stalin, petrecută în ziua de 
Purim 1953 a fost primită ca o eliberare, deşi în anii '60 
se publicase la Londra o lucrare, din care reieşea că 
mulţi evrei se temeau de o nouă schimbare a puterii 
aducătoare de represalii asupra lor (p. 96). Din păcate, 
această carte nu este tradusă în limba română şi nici 
„Enigma morţii lui Stalin” de A. Avtorhanov apărută la 
Frankfurt în 1976, care lansează ipoteza că anumite 
forţe interne în frunte cu Beria erau hotărâte să 
termine cu Stalin. Preluarea puterii de către Hruşciov, 
denunţarea crimelor comise de Stalin la al douăzecilea 
Congres al Partidului, vizitele unor delegaţii franceze 
şi canadiene care s-au interesat de situaţia evreilor 
ruşi, au determinat conducerea sovietică să adopte o 
poziţie conciliantă faţă de aceştia. Anul 1956 a fost plin 
de evenimente importante atât pe plan mondial, cât şi 
în interiorul lagărului socialist, revolta din Ungaria, cu 
un pronunţat caracter antievreiesc, a determinat 
pătrunderea în forţă a armatei sovietice pentru 
restabilirea ordinii. După 1960 noi valuri de 
represiune antievreiască soldate cu condamnări la 
moarte, răspândirea de manifeste antisemite („Nu mai 
vrem evrei în comerţ... i-au salvat pe nemţi... Au devenit 
atât de aroganţi, încât poporul rus nu mai ştie în ce ţară 
trăieşte”, p. 118), fac ca evreii să adopte o atitudine 
ostilă faţă de Israel, existenţa statului este considerată 
de unii evrei o cauză a persecuţiei lor în Uniunea 
Sovietică. În consecinţă, evreii încep să-şi manifeste 
tendinţele anticomuniste („Momentul în care evreii s-au 
lepădat de comunismul sovietic a fost, desigur, un 
eveniment istoric în sine”, p. 151), recunoscând aportul 
care l-au dat la impunerea comunismului şi a puterii 
sovietice: „Şi tocmai atunci ar fi trebuit, într-un moment 
de căinţă purificatoare, să recunoască partea activă pe care 
au avut-o în triumful regimului sovietic şi cumplitul rol pe 
care l-au jucat... De aceea, <participând pe scenă largă la 
revoluţia bolşevică, furnizându-i cadre intelectuale şi 
organizatori, evreii au salvat Rusia de o pugaciovizarea 
totală. Ei au dat bolşevismului varianta cea mai umană 
dintre toate cele posibile la vremea aceea>” (pp. 135 – 152). 
În sfârşit, ultimele două capitole tratează despre 
emigrarea evreilor din Uniunea Sovietică în Israel sau 
în alte ţări şi despre problema asimilării, evreii fiind 
printre puţinele seminţii care au rezistat asimilării de 
către popoarele în mijlocul căror au trăit. Ce s-ar mai 
putea adăuga? Doar că, evident, avem de a face cu o 
cercetare laborioasă, ce completează atât studiile 
dedicate comunismului, cât şi pe acelea consacrate 
iudaismului.

* ALEXANDR SOLJENIŢÎN „Două secole 
împreună 1917 – 1972, Evreii şi ruşii în epoca 
sovietică, III, IV”. Traducere din limba rusă de VASILE 
SAVIN, DARCLÉE TOMESCU – BERDON, LAURA 
CATTANEO, EDITURA UNIVERS, Bucureşti, 2009, 
381 + 235 p. 
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acest punct, Kant ajunge la agnosticism, „comparând 
încercările metafizice ale spiritului uman cu o călătorie 
pe un „ocean vast şi furtunos…, unde multe bancuri de 
ceaţă şi gheţari, care se vor topi în curând, par să fie 
ţinuturi noi şi, în timp ce ele îl înşală mereu cu speranţe 
deşarte pe căpitanul entuziasmat de descoperirile sale, 
îl ademenesc în aventura la care nu renunţă niciodată şi 
pe care totuşi niciodată nu poate să o ducă la bun 
sfârşit.” Înzestrat cu un mod specific de cunoaştere, 
determinat şi limitat prin anumite facultăţi 
insurmontabile, omul nu are acces decât la fenomenele 
realităţii. Lucrul în sine îi este inaccesibil. Temeiul lumii 
rămâne ascuns raţiunii umane. 

Un anumit spirit prometeic acţionează însă în 
efortul kantian de a continua căutarea, depăşind 
deznădejdea sceptică în care alţii se împotmoliseră până 
atunci. Convingerea lui Kant este că ceea ce îl separă pe 
om de toate celelalte fiinţe este tocmai setea aceasta 
neostoită de a-şi depăşi limitele prin transcenderea 
sinelui şi a lumii finite care-l înconjoară, prin 
continuarea căutării acelui „dincolo” nevăzut. Doar 
această investigaţie neobosită îl poate salva pe om de 
haos şi barbarie.

Dacă gândirea umană este limitată, acţiunea umană 
nu stă sub semnul acestei determinări. Ea este fără 
limite şi fără margini, îndeosebi atunci când omul aflat 
în acţiune, reflectează totodată asupra a ceea ce face. 
Gândirea singură e neputincioasă. Acţiunea fără 
gândire este oarbă. Dar, împreună deschid o 
perspectivă nebănuită şi vastă, prin cuprinderea căreia, 
omul îşi poate împlini esenţa. Această perspectivă a 
omului care acţionează, reflectând totodată la propriile 
acţiuni, este de fapt mutaţia decisivă pe care Kant o 
realizează în metafizică. Este bătaia de gong a 
„orologiului din Konigsberg”, care anunţă că Absolutul  
ne este accesibil.

Trecând de la domeniul teoreticului la cel al 
practicului, Kant trece de fapt de la condiţionările 
raţiunii la necondiţionatul acţiunii. El găseşte totodată 
şi soluţia pentru evitarea haosului care ar putea fi 
declanşat de acţiunile întâmplătoare, săvârşite după 
bunul plac al celor orbiţi de interese individuale şi 
meschine. Aceasta este imperativul categoric. 
„Acţionează numai conform acelei maxime prin care să 
poţi vrea totodată ca ea să devină o lege universală.” 
Respectarea strictă a acestui imperativ este 
necondiţionată, fiind în acelaşi timp şi calea către 
libertate. Numai acea voinţă care-şi hotărăşte sieşi, fără 
vreo constrângere exterioară, respectarea imperativului 
categoric, este o voinţă liberă şi autonomă.

Decizia ne aparţine doar atunci când o facem în 
mod liber şi suveran. Putem fi siguri de libertatea 
noastră, putem savura certitudinea acestei libertăţi, 
atunci când singuri ne supunem exigenţei 
necondiţionate a imperativului „tu trebuie”.

Acceptarea liberă a acestei exigenţe, dezvăluie 
omului posibilitatea de a depăşi finitudinea de care este 
legat şi de „a participa, în esenţialitatea fiinţei sale, la o 
ordine suprasensibilă, superioară, devenind astfel 
cetăţean a două lumi.”

Perspectiva propusă de Kant nu a fost, fireşte, 
îmbrăţişată cu entuziasm şi fără rezerve de toţi 
gânditorii vremii. Părerile au fost împărţite şi uneori s-a 
ajuns chiar şi la duel. Acestea sunt însă aspecte 
irelevante, atunci când trebuie să apreciem rolul şi 
importanţa ideilor kantiene. Într-o perioadă în care 
încrederea în metafizică este tot mai mică, Immanuel 
Kant propune o soluţie nouă, o perspectivă nouă şi 
nebănuită care deschide calea absolutului din om. Şi 
chiar dacă metafizica postkantiană a recăzut în 
incertitudine, afirmaţia lui Kant rămâne şi va rămâne 
valabilă pentru eternitate: „Ne putem tot atât de puţin 
aştepta la faptul că spiritul omului va renunţa cândva 
în întregime la investigaţiile metafizice, ca şi la faptul că 
noi, pentru a nu mai respira de fiecare dată aer impur, 
am prefera la un moment dat să ne oprim cu totul 
răsuflarea.”

Ultimele cuvinte pe care Kant le-a rostit în 1804, 
înainte de a muri, au fost: „E bine.” Sunt cuvintele unui 
om care şi-a tradus gândirea într-o acţiune asupra 
căreia a reflectat permanent, astfel încât să poată 
deschide o nouă cale pentru oricine ar vrea să se 
construiască pe sine ca fiinţă liberă şi autonomă, calităţi 
indispensabile pentru aflarea „adevăratei şi durabilei 
fericiri.” 

Pentru a filosofa este necesară o tenacitate de 
nezdruncinat, căci actul filosofării nu constă în şi nu 
conduce la răspunsuri definitive şi indiscutabile. 
Rezistenţa la incertitudine, perseverenţa şi rigurozitatea 
cu care trebuiesc hrănite întrebările despre nevăzutul 
de dincolo de noi, sunt de asemenea calităţi 
indispensabile unui adevărat filosof. Nici una dintre 
acestea nu i-au lipsit lui Kant.  Ba mai mult,  ele şi-au 
pus amprenta asupra modului de viaţă a filosofului, 
astfel încât putem vorbi astăzi despre un stil kantian.

Immanuel Kant nu şi-a părăsit niciodată oraşul 
natal, Konigsberg, unde s-a născut în anul 1724. 
Rigurozitatea programului său zilnic era proverbială 
încă din timpul vieţii, nefiind însă înnăscută. Despre 
tinereţea şi maturitatea vieţii lui Kant, Herder scrie: „În 
anii săi cei mai înfloritori avea sprinteneala veselă a 
unui adolescent care, aşa cum cred eu, îl însoţeşte până 
la cele mai adânci bătrâneţi. Fruntea sa deschisă, clădită 
parcă anume pentru gândire, era un loc al seninătăţii şi 
bucuriei indestructibile; vorbirea bogată în idei curgea 
de pe buzele sale; glume, anecdote şi idei de moment, 
toate îi stăteau la dispoziţie, iar cursul predat de el era 
compania cea mai reconfortantă (…)” Înainte însă de a 
încânta auditoriul studenţesc cu prelegerile sale, Kant 
fusese vreme de cincisprezece ani profesor privat 
pentru familiile înstărite ale Konigsbergului, făcând din 
convingere şi cu dăruire această activitate, dar nu fără a 
nutri ambiţii mai mari.

Până când a fost numit profesor cu drepturi depline 
în cadrul universităţii, activitatea sa didactică nu se 
rezuma doar la  predarea filosofiei, ci presupunea 
totodată pregătirea orelor de matematică, fizică, 
geografie, drept natural, mecanică şi mineralogie. În 
fiecare săptămână avea de proiectat şi de susţinut 
douăzeci de ore, pe care le resimţea ca pe o corvoadă, 
căci îi răpeau timp preţios, pe care ar fi vrut să-l dedice 
exclusiv domeniului care îl preocupa cu adevărat: 
metafizica. Despre această perioadă de frustrare 
asumată, filosoful însuşi scrie: „Cât mă priveşte, stau 
zilnic în faţa nicovalei pupitrului meu şi conduc în tact 
uniform ciocanul greu al prelegerilor care se aseamănă 
între ele.” E limpede că cel ce scrie asemenea cuvinte, 
nu munceşte cu pasiune ci doar cu responsabilitate 
marcată de regretul timpului pierdut. Abia după 
numirea oficială ca profesor universitar, viaţa lui Kant 
începe a se desfăşura astfel încât el să-şi poată împlini 
adevărata natură, firea sa şi deopotrivă, să-şi 
împlinească interesul real: preocuparea pentru 
metafizică. 

Pe cât de monotonă şi ternă a fost viaţa lui, pe atât 
de strălucită i-a fost filosofia. Felul în care a filosofat 
Kant, seriozitatea, profunzimea, luciditatea şi 
rigurozitatea operei sale, au marcat hotărâtor gândirea 
epocii, constituind un moment de răscruce în istoria 
spiritului filosofic. „Nealterată de trăsăturile grosolane 
născocite de mărginirea celor care, sub numele de 
comentatori sau discipoli ai lui, au fost caricaturi sau 
copii neizbutite ale sale, şi nedenaturată de furia 
duşmanilor lui înverşunaţi, imaginea spiritului său va 
străluci în unicitatea ei cu totul inegalată, prin întregul 
viitor al lumii filosofice.”(Schelling)

Îndrăgostit de metafizică, aşa cum el însuşi  spune: 
”metafizica este cea de care destinul a vrut să fiu 
îndrăgostit” căci ea priveşte „adevărata şi durabila 
fericire a neamului omenesc”, Kant începe prin a 
cerceta primele şi ultimele temeiuri ale realităţii. Cele 
trei aspecte pe care vrea să le clarifice, trecând dincolo 
de acel dat accesibil oricui, sunt: nemurirea sufletului, 
libertatea şi Dumnezeu, singurele prin limpezirea 
cărora s-ar putea ajunge la certitudine. 

Constatând că lunga istorie a metafizicii este o 
„dibuire prin întuneric”, el observă că este imposibil să-
şi facă vreun proiect, înainte de a identifica sursa şi 
temeiul bâjbâielilor anterioare. Acesta este scopul 
Criticii raţiunii pure, care înfăţişează întreaga „dramă a 
cunoaşterii metafizice a spiritului uman” şi caută să 
identifice cauzele eşecului permanent al strădaniei 
antecesorilor  săi de a ajunge la certitudine. Caracterul 
limitat al raţiunii umane, face imposibilă penetrarea 
realităţii vizibile şi întâlnirea cu temeiul acestei realităţi. 
„În sinele” lumii este inaccesibil raţiunii umane. În 
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Georgia ZMEU În toamna trecută, la tîrgul de carte „Gaudeamus”  
a fost lansat un volum mai puţin obişnuit. Nu prin 
tematică, publicul românesc s-a obişnuit deja cu 
subiectul, care nu mai este de mult exotic, ci prin faptul 
că volumul nu are autor sau autori. Despre ce este 
vorba? Despre un dialog în care ucenicul întreabă iar 
maestrul răspunde: Maestrul Z & Discipolul A, Ab 
initio. Hiram tălmăcind ucenicului, Bucureşti, Editura 
Herald, colecţia „Iniţieri”, 2012, 206 p. După un 
preambul în care maestrul îi destăinuie ucenicului 
cîteva aspecte ale iniţierii care trebuie trăită şi înţeleasă 
ca o experienţă personală, se înaintează pas cu pas prin 
întrebări şi răspunsuri în „tainele” masoneriei. 
Dialogul este alert, în prima parte întrebările despre 
iniţiere alternînd cu cele despre istoria recentă a 
masoneriei române; sînt amintite cîteva nume care s-au 
remarcat în momentul reaprinderii Luminilor, evident 
persoane trecute la Orientul Etern, dar şi mult 
pomenitul  moment al iniţierii „în grup” pînă la gradul 
32, acţiune petrecută la Casa Centrală a Armatei. 
Dialogul pare să urmeze firul clasic al pregătirii 
profanului pentru iniţiere, insistîndu-se pe iniţiere, pe 
şederea în cabinetul de reflecţie, pe simbolismul celor 
patru călătorii, pe simbolismul celor patru elemente. 
Deşi pînă într-un punct, din dorinţa de a fi sintetic şi 
clar, autorul lasă impresia unor simplificări, dovedeşte 
că poate fi şi autorul unor formulări plastice: 
„Prezentarea şi traversarea celor patru regiuni ale 
sacrului semnifică validarea simbolică a candidatului 
la iniţiere pentru a fi condus din treaptă în treaptă 
înspre niveluri de conştiinţă tot mai subtile, astfel încât 
acesta, prin cunoaştere, să se apropie mai mult de 
Divin şi, în final, să-l 
poată «vedea» prin 
trăire nemijlocită”. Am 
observat că autorul 
necunoscut al 
răspunsurilor pune 
mare preţ pe cărţile lui 
Rudolf Steiner, dar face 
mai puţine referinţe la 
scrierile lui Mircea 
Eliade, ale cărui subtile 
observaţii despre 
procesul iniţierii, 
despre moarte şi 
renaştere, sînt 
deopotrivă folositoare 
celor care se ocupă de 
istoria religiilor sau 
celor care studiază în 
general iniţierea. Cel ce 
răspunde face numeroase trimiteri la autori străini şi 
români în încercarea de a-l lămuri pe ucenic asupra 
dificilului parcurs ce îl aşteaptă, în încercarea de a-i 
circumscrie un cîmp de preocupări spirituale şi 
intelectuale care să-i configureze sensul căutărilor, 
arătîndu-i că dincolo de avatarurile oricărei căutări 
adevărate se deschide perspectiva Cunoaşterii. Aici în 
adevăr se poate vedea rolul maestrului, a celui care ştie 
să-i îndrume paşii, să-i tempereze avînturile şi 
izbucnirile nefireşti pe drumul căutării spirituale, a 
celui care va şti să aleagă cîteva cărţi fundamentale 
care să-i ofere primele răspunsuri învăţăcelului. În 
demersul ei iniţial cartea este o încercare, parţial 
reuşită, de a prezenta dinăuntru cîteva gînduri despre 
ucenicia masonică, o încercare de a prezenta ceea ce 
este iniţierea şi ucenicia, mai ales pentru un public avid 
de „dezvăluiri”, un public rămas captiv în legende 
despre masonerie. Cartea este scrisă într-un limbaj clar, 
direct, accesibil; totuşi, nu cred că discutînd despre un 
ordin iniţiatic, care revendică un trecut, e necesar să 
punctăm dialogul cu termeni apropiaţi cu totul altor 
domenii; personal găsesc nefericite aceste formulări: „o 
accesare simbolică a sacrului”, „îl monitorizează 
sever”, „aflat mereu la remorca mediului exterior”. E 
păcat să sărăcim limba română..., erau atîtea sinonime 
expresive în locul unor termeni reci, inexpresivi, 
potriviţi în limbajul plat al tehnicii. Nu cred că iniţiatul 
trebuie monitorizat, nici că poate accesa sacrul; 
accesînd sacrul va rămîne...profan! Trecînd peste aceste 
observaţii şi peste convingerea că acest volum este scris 
la o singură mînă, adică cel ce întreabă, discipolul A, şi 
cel ce răspunde, Maestrul Z, par a fi o singură 
persoană, volumul are coerenţă în încercarea de a 
îndruma paşii ucenicului...  

Ab initio
Bogdan Mihai MANDACHE

cultură     religie     filosofie philosophia perennis
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Taine. Cartea Pe munţii Caucaz a fost interzisă.
Consecinţele au fost destul de crunte pentru imiaslavi, 

aceştia erau priviţi drept eretici, cu neîncredere, fiind 
refuzaţi de a fi spovediţi chiar şi pe patul morţii. Cu toate 
acestea mulţi nu erau de acord cu decizia Sinodului, iar 
unii, precum părintele Anton (Bulatovici), scriau în 
apărarea învăţăturii despre Sfinţenia Numelui lui 
Dumnezeu.

În 1914, patru călugări-imiaslavi au fost primiţi în 
audienţă de către ţarul Nicolae, care a luat o atitudine 
binevoitoare faţă de aceştia, cerând chiar Sinodului să treacă 
peste neînţelegerile din trecut. Mai mult, cei rămaşi pe 
muntele Athos s-au declarat separaţi de Sinodul Rus din 
cauza măsurilor represive la adresa imiaslavilor până la 
clarificarea şi recunoaşterea Sfinţeniei Numelui lui 
Dumnezeu. Aceste circumstanţe au determinat Sinodul să 
întreprindă o cercetare cu privire la doctrina susţinută de 
imiaslavi. În acest fel, la sfârşitul aceluiaşi an, episcopul 
Modest, căruia i se încredinţase sarcina de a purta discuţiile 
cu imiaslavii, prezintă un raport în care declară că viziunile 
imiaslavilor nu se diferenţiază de învăţătura ortodoxă, iar în 
privinţa Numelui lui Dumnezeu spune că aceştia nu Îl 
înţeleg drept separat de Dumnezeu şi că nu venerează 
sunetele şi literele Numelui Său. Imediat după acest raport 
Sinodul emite un act prin care li se ridică imiaslavilor 
intedicţia de a purta haine călugăreşti şi a trăi în mănăstiri, 

Prin intermediul acestui text îmi propun să deschid o 
serie de articole menite să pună în discuţie un fenomen 
filosofico-religios apărut la începutul secolului al XX-lea, 
care iniţial a luat  forma unei dispute aprinse între călugării 
ruşi de pe muntele Athos, dar care a angajat  apoi numeroşi 
intelectuali, filosofi şi oficiali ai Bisericii Ortodoxe în aceste 
dezbateri. Acest fenomen este puţin cunoscut în spaţiul 
cultural românesc, iar prin demersul meu voi încerca să 
trasez principalele teze şi argumente în jurul cărora s-a 
purtat discuţia, precum şi principalele nume legate de ea.

Este vorba de mişcarea numită ”imiaslavie” 
(Имяслав́ие) sau ”imiabozhie” ( имябож́ие), tradus în 
engleză prin onomatodoxy. Considerând că respectă valoarea 
etimologică, în română voi  folosi termenul de 
onomatodoxie.

În 1907 apare cartea părintelui Ilarion Pe munţii Caucaz
 unde acesta îşi expune experienţele 

spirituale avute în timpul rugăciunilor, discuţiile avute pe 
marginea acestor experienţe cu duhovnicul său părintele 
Desiderii, precum şi perspectivele sale asupra unor 
fenomene religioase formate în urma a 30 de ani petrecuţi în 
liniştea munţilor. Cartea este primită bine la început de 
public, în special de latura monahală a spiritualităţii ruseşti, 
fiind aprobată de cenzura religioasă şi reeditată ulterior în 
1910 şi 1912. 

Între timp, pe muntele Athos încep să apară primele 
şovăieli cu privire la lucrarea părintelui Ilarion. Fie din prea 
multă sârguinţă, fie din invidia faţă de o prea mare 
popularitate a cărţii cu pricina, o parte din călugări s-au 
adresat unui preacuviincios pe nume Chrisanfu cu 
rugămintea de a scrie o recenzie critică asupra lucrării Pe 
munţii Caucaz. Critica principală era construită în jurul 
afirmaţiei: „În Numele lui Dumnezeu este prezent 
Dumnezeu Însuşi”. Anume această recenzie va sta la 
originea neînţelegerilor ulterioare.

Recenzia a circulat între călugări la început sub formă 
de manuscris, provocând mai multe reacţii de nemulţumire 
din partea monahilor care împărtăşeau reflecţiile părintelui 
Ilarion, numind textul recenzie neortodox. Drept 
consecinţe, cei care au luat partea părintelui Ilarion şi se 
numeau imiaslavţî-imiaslavi (în traducere directă ar 
semnifica cei ce slăvesc numele, în cazul de faţă Numele lui 
Dumnezeu) au început să-i evite pe cei ce erau împotriva 
acestei învăţături numindu-i imiaborţî (cei ce se împotrivesc 
acestei învăţături), încetând să le ceară bogoslovire 
(binecuvântarea Domnului) şi să nu mai meargă împreună 
cu ei la slujbă.

Bineînţeles că o asemenea atitudine nu putea să nu-i 
irite pe cei din partea cealaltă a baricadei, care, profitând de 
faptul că aveau influenţe în cercurile înalte ale Bisericii 
Ruse, spre exemplu prin intermediul arhiepiscopului Anton 
(Hrapoviţki), devenit ulterior mitropolit, au început să-i 
acuze pe aceştia de erezie şi nesupunere faţă de orânduirea 
ortodoxă. Recenzia a fost publicată cu binecuvântarea şi 
însemnările arhiepiscopului Anton (Hrapoviţki) şi 
distribuită în majoritatea mănăstirilor ruseşti, subliniindu-
se caracterul neortodox al învăţăturii despre Numele lui 
Dumnezeu şi Rugăciunea întruChristos.

Părintele Anton (Bulatovici), care la început nu luase 
parte la polemică, scrie în vara anului 1912 „Apologia 
credinţei despre Numele lui Dumnezeu şi Numele lui 
Christos”. Astfel, prin persoana cultivată a părintelui Anton 
(Bulatovici) imiaslavii au beneficiat de un sprijin 
fundamental în poziţia lor teologică, care le era cunoscută 
mai mult prin experienţa rugăciunii decât prin expunerea 
verbală sau scrisă mult prea insuficientă.

Disputa a continuat până când în anul 1913 s-a ajuns la 
violenţe. Spre exemplu, călugării schitului Andreesc de pe 
muntele Athos cu o majoritate de voturi îl destituie din 
funcţie pe egumenul Ieronim(care făcea parte din cei ce se 
împotriveau viziunii imiaslave)  şi îl instituie pe imiaslavul 
arhimandritul David. În circumstanţele în care egumenul 
Ieronim a refuzat să părăsească de bunăvoie postul deţinut, 
s-a recurs la forţa fizică, motiv pentru care acesta, împreună 
cu adepţii săi, s-a adresat cu plângeri patriarhului din 
Constantinopol, Sinodului Rus şi chiar autorităţilor civile 
ale muntelui Athos. Astfel de întâmplări au avut loc şi în 
alte mănăstiri.

În 1913 părintele Anton (Bulatovici) s-a adresat 
autorităţilor bisericeşti şi Sinodului Rus încercând să explice 
situaţia apărută şi să ceară să fie făcută o analiză amănunţită 
şi obiectivă a contextului respectiv. Însă, cum o influenţă 
mult mai mare avea arhiepiscopul Anton (Hrapoviţki), 
adversarul mişcării imiaslave, în acelaşi an Sinodul Rus 
emite un act prin care învăţătura imiaslavie este declarată 
neortodoxă. Între timp, grecii au cerut să fie evacuaţi de pe 
muntele sfânt ”ereticii”. Astfel, în vara aceluiaşi an, o navă 
cu soldaţi în frunte cu arhiepiscopul Nicon (Rojdestvenskii) 
ancorează lângă muntele Athos şi-i îmbarcă pe toţi cei ce se 
numeau imiaslavi de bunăvoie sau forţaţi, fiind aduşi în 
portul Odesa unde sunt percheziţionaţi, îmbrăcaţi în haine 
civile şi trimişi spre locurile de baştină cu interdicţia de a 
trăi în mănăstiri, de a spovedi sau de a lua parte la Sfintele 

 
(На горах Кавказа),

cultură     religie     filosofie
ceea ce, la prima vedere, reinstituie bunaînţelegere. Totuşi, 
acest act este prezentat doar parţial imislavilor, doar partea 
care conţinea reabilitarea lor religioasă, mai târziu însă se 
aflase că exista şi o a doua parte în care era specificat că 
Sinodul se arată binevoitor cu cei „rătăciţi”, dar „nu 
anulează precedenta sentinţă cu privire la natura rătăcirii 
însăşi”. 

În anii ce au urmat imiaslavii au aşteptat ca situaţia lor 
să fie decisă de către Soborul Întregii Rusii, scriind neîncetat 
la adresa lui, precum şi Patriarhului Tihon, dar în condiţiile 
unui război mondial şi apoi a revoluţiei din 1917 problema 
lor a fost amânată. Soborul Patriarhal din 1918 decide, din 
nou, să li se interzică imiaslavilor să slujească în mănăstiri, 
iar primirea lor să fie aprobată doar în urma renunţării lor 
publice la învăţătura despre Sfinţenia Numelui lui 
Dumnezeu. Această decizie, într-o oarecare măsură 
neaşteptată, determină pe unii, printre care şi părintele 
Anton (Bulatovici), să-şi declare refuzul de a comunica cu 
autorităţile bisericeşti pe o perioadă nedeterminată. La 
sfârşitul următorului an părintele Anton (Bulatovici) va fi 
ucis în casa mamei sale, iar arhimandritul David devine 
noul îndrumător al imiaslavilor. Se ştie că mai târziu, în anii 
'20, arhimandritul David se va apropia mult de Patriarhul 
Tihon iniţiind organizarea unui cerc al imiaslavilor, însă nu 
se cunoaşte nici o schimbare oficială cu privire la învăţătura 
denumită imislavie sau onomatodoxie..
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Ce este onomatodoxia?
 Începutul istoric.

Ion VRABIE

Dacă s-ar face (şi bine ar fi să se facă!) un catalog al 
entităţilor care, de-a lungul vremii, au suferit o gravă 
alterare a statutului ajungând la o condiţie diametral opusă 
a proiectului lor originar, atunci, fără doar şi poate, 
companiile off-shore şi jurisdicţia aferentă lor s-ar situa 
printre primele abordate. Fapt pe care îl remarcă şi Codruţa 
Trandafir încă de la primele pagini ale incitantei şi 
substanţialei sale cărţi:”Societăţile off-shore între 
reglementare legală şi ilicit”, apărută recent la Editura 
„Universul Juridic”: „..despre paradisurile fiscale şi 
companiile off-shore se vorbeşte, în general, în şoaptă, 
aproape cu teamă, deoarece în mintea multora termenii se 
asociază cu activităţi imorale sau ilegale.”Şi, mai departe: 
„Din acest motiv, asupra afacerilor care se desfăşoară în 
astfel de  zone planează de regulă suspiciuni, fiind 
considerate dubioase. Aceasta cu atât mai mult cu cât 
majoritatea guvernelor, mai ales ministerele de finanţe din 
ţările dezvoltate, susţin o  asemenea teorie speriate de o 
lume pe care nu o pot controla, dat fiind faptul că practica 
înfiinţării companiilor off-shore a depăşit orice imaginaţie.” 
De unde şi această idee pe care, într-un fel sau altul, o 
regăsim ca un lait-motiv al cărţii:”Considerăm că este de 
datoria fiecărui stat(mare sau moc, dezvoltat sau 
subdezvoltat etc.) să identifice măsura în care sistemul 
economic sau financiar bancar este utilizat pentru spălarea 
banilor.”După care urmează acest avertisment 
categoric:”Concentrarea atenţiei exclusiv pe ţările denumite 
necooperante sau paradisuri fiscale, ar încuraja 
criminalitatea care s-ar putea dezvolta nestingherit în state 
aşa-zis<<onorabile>>.”    

 Chiar şi numai la o primă vedere, doi factori ne 
presează să abordăm problematica societăţilor off-shore 
dincolo de clişeele bine înţepenite în mentalul nostru 
colectiv. Pe de o parte, faptul că la ora actuală cam 70% din 
masa monetară existentă se rulează în umbra  (ca să nu 
spun mai direct: „sub paravanul”) acestor mult- hulite 
paradisuri fiscale. Mai mult, „sunt voci care afirmă că până 
şi CIA sau FBI deţin firme  în astfel de zone, fie şi pentru a 
se infiltra pe plan local, pe urmele infractorilor, cunoscut 
fiind faptul că <<raiurile afacerilor>> atrag adesea reţele 
mafiote.”

 Pe de altă parte, aşa după  cum ne atrage atenţia 
autoarea, este perfect îndreptăţită întrebarea:„ ce firmă nu 
şi-ar dori să scape de taxe considerate insuportabile , dacă  
reglementările statelor o permit?”

 În fine, dar câtuşi de puţin şi în ultimul rând, însuşi 
contribuabilul se află în situaţia atât de sugestiv surprinsă 
de către Helvering V. Gregory, Judecător Federal al Curţii 
Supreme de Justiţie a SUA :” nici-un cetăţean nu are datoria 
patriotică de a plăti maximul de taxe.” 

 De aici situaţia cumva paradoxală a firmelor off-shore, 
frecventate, deopotrivă, de către oameni de afaceri dornici 
să îşi reducă la maximum posibil impozitele pe care le 
plătesc, dar şi de către infractori notorii care vor să îşi 
finanţeze afacerile(mai direct zis: infracţiunile!) cât mai 
departe de ochii autorităţilor. Către cine  înclină balanţa, în 
momentul de faţă , asta nici nu mai este cazul să mai punem 
întrebarea…

 Pornind de la aceste constatări realiste şi corecte, 
Codruţa Trandafir derulează o analiză minuţioasă, temeinic 
documentată, asupra modului în care proiectul societăţilor 
off-shore s-a conturat şi s-a derulat începând  din Grecia 
antică, mai precis de la Platon, cel care folosea o companie 
non profit spre a-şi subvenţiona celebra academie. La 
rândul lor, nici romanii nu s-au lăsat mai prejos , folosind , 
de pildă, insula Delos pentru a evita plata taxelor şi a 
impozitelor cerute de legislaţia latină. Însuşi termenul „off-

Societăţile off-shore,  mit 
şi realitate

Şerban CIONOFF

shore” vine de la vechii neguţători care, spre a evita plata 
unor taxe portuare pentru întreaga încărcătură îşi lăsau 
navele la o anume depărtare de ţărmuri (adică în „off-
shore”, departe de ţărm) întrând în porturile de destinaţie 
doar cu ambarcaţiuni mici şi, fireşte, cu marfă puţină. 

 Ajungând în zilele noastre, autoarea remarcă pe bună 
dreptate că fenomenul paradisurilor fiscale  cunoaşte o 
adevărată explozie după cel de-al doilea război mondial  
,adică după ce SUA au preluat rolul de locomotivă a 
creşterii economice. Pentru ca, mult mai aproape de noi, 
criza devastatoare să pună în prim plan efectele nefaste ale 
criminalităţii economico financiare globale. 

 Analiza pe care o întreprinde Codruţa Trandafir pune 
accent pe o evidenţă elementară, imposibil de 
contestat:dezideratul oricărui investitor „off-shore” este 
acela de a plăti  cât mai puţin şi de a câştiga cât mai mult!  
Fireşte, un asemenea deziderat se realizează în circumstanţe 
economice şi politice diferite. Tocmai de aceea, autoarea se 
arată atentă la nuanţe, la particularităţi, la detaliul sugestiv. 
Remarcabile sunt referirile la efectele globalizării asupra 
dinamicii societăţilor off-shore, ca şi asupra impactului 
viziunilor neo-liberale/ neo-conservatoare asupra  
fluxurilor şi refluxurilor pe carele înregistrează aceste 
veritabile reţele transnaţionale, fapt care a determinat, încă 
prin anul 2003, constatarea categorică potrivit căreia 
funcţionarea şi finanţarea economiilor subterane „se 
situează nu la marginea ci chiar în inima economiei de 
piaţă”, evident aici fiind vorba, în primul rând, despre 
modelul economic neoliberal.

 Un loc aparte în construcţia cărţii îl ocupă studiul 
formelor tipice de manifestare şi a efectelor criminalităţii 
off-shore în România. Autoarea ne pune în faţa unei analize 
detaliate a unor operaţiuni comerciale prin intermediul 
cărora multe societăţi comerciale au comis fraude financiare 
de proporţii.   Demn de reţinut în această ordine de idei este 
faptul că centrul de greutate al analizelor este dat de 
demantelarea a ceea ce autoarea numeşte a fi” modalităţile 
şi tehnicile de săvârşire a infracţiunilor cu  <<nuanţă 
legală>>prin intermediul firmelor off shore”.

Merită, de asemenea, reţinute şi substanţialele 
consideraţii, expuse într-un capitol special al cărţii, despre 
impactul legislaţiei off shore asupra legislaţiei româneşti, 
precum şi într-un alt capitol, cel în care este realizată o 
analiză a elementelor de drept comparat privind legislaţia 
financiară şi penală , în materia prevenirii şi combaterii 
infracţiunilor economico-financiare comise prin intermediul 
societăţilor off-shore. Substanţa ideatică a acestor abordări 
fiind confirmată de referirile punctuale şi bine motivate la 
importante reglementări în materie operate prin legislaţia 
Uniunii Europene , respectiv  din legislaţia Statelor Unite, 
canadei, Australiei sau Japoniei. Ceea ce nu însemnă 
neapărat şi copierea mecanică a unor (presupuse) modele 
absolute, ci reprezintă mai degrabă o invitaţie la o analiză 
comparată şi la adecvarea unor asemenea date la realităţile 
noastre particulare.  

 De altfel, capitolul final al cărţii cuprinde un set de 
propuneri  de <<lege fernenda>> privind perfecţionarea 
activităţii de prevenire şi combatere a infracţiunilor 
susceptibile a fi prin intermediul societăţilor off-shore. 
Capitol despre care mi-aş permite să spun doar că ar merita 
să  se afle în centrul unei mai largi discuţii a mediului 
academic şi ştiinţific, cu atât mai mult cu cât, aşa după cum 
remarcă şi prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca, aceste 
propuneri vizează nemijlocit perfecţionarea activităţii 
parchetelor, seviciilor de informaţii şi a poliţiei. 

 Solidă în documentare, curajoasă, chiar „bătăioasă”, în 
argumentarea analizelor sale, cartea  Codruţei Trandafir 
este o contribuţie substanţială într-un univers tematic de o 
mare actualitate. Şi asta cu atât mai mult cu cât, după cum 
reţine  prof. univ. dr. general locot. dr .(r.) Ion Suceavă , un 
asemenea demers permite „ descoperirea unei lumi reale 
din nebuloasa criminalităţii<<cu gulere albe>>”. 
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Rime
I

Eu ştiu un uriaş şi straniu imn
ce-anunţă în noaptea sufletului aurora,
şi versurile-mi în acest imn sunt
cadenţe ce din aer, umbre face.

Aş vrea să-l cânt, dac-aş putea supune
al omului stângaci, neîmblânzit cuvânt
în versuri ce le-aş vrea să fie numai
râs şi suspin, note şi culoare.

Dar în zadar încerc; căci nu-s cuvinte
ca să-l cuprindă, şi abia, frumoaso,
dacă stând mână-n mână, aş putea
doar ţie, la ureche, să ţi-l cânt.

II
Săgeată înaripată
ce zboară, la-ntâmplare aruncată,
fără a şti unde
vibrând se va înfinge;

frunză de furtună smulsă
din pomul cel uscat
fără a-i putea afla brazda
unde se va fi culcat;

val uriaş pe care vântul
pe mare-l ondulează şi-l tot mână,
şi se întoarce, şi trece, şi nu ştie
ce ţărm merge cătând;

lumini în cercuri tremurânde
ce sclipesc, gata a expira,
fără a şti care din ele
ultimul va să fie;

ăsta sunt eu, ce făr' de ţintă
lumea străbat şi nu gândesc
de unde vin, nici unde
ai mei paşi mă călăuzesc.

III
Cutremur ciudat
ce mişcă ideile,
ca uraganul care împinge
valurile grămădite;

murmur care-n suflet
se înalţă şi tot creşte
ca vulcanul care surd
anunţă că izbucneşte

siluete diforme
de fiinţe imposibile;
peisaje ce răsar
ca printr-un voal;

culori care topindu-se
imită în aer
atomii de iris,
ce-noată în lumină;

idei fără cuvinte,
cuvinte făr' de sens;
cadenţe ce nu au
nici ritm, şi nici cadenţă;

amintiri şi dorinţe
după ceva ce nu este;
izbucniri de bucurie,
impulsuri ca să plângi;

frământare nervoasă
ce nu-şi află locul;
cal zburător fără
frâu de a-l conduce;

rătăcire pe care sufletul
o exaltă şi-o topeşte;
îmbătare divină
a geniului creator...

Asta este inspiraţia!

Gigantic glas ce haosul
îl rânduieşte în minte
şi printre umbre face
lumina să apară;

frâu lucitor de aur
care de-a sila înfrânează
calul zburător
al exaltatei minţi;

fir de lumină ce-n mănunchi
gândurile înoadă;
soare ce sfâşie norii
şi-ajunge la zenit;

inteligentă mână
ce-ntr-un colier de perle
nesupusele cuvinte
ajunge a le-aduna;

armonios ritm
care în cadenţă şi cu număr
notele fugitive
le-nchide în cadenţă

daltă ce muşcă blocul
statuia modelând,
şi frumuseţea plastică
celei ideale adaugând;

văzduh unde roiesc
în ordine ideile,
precum atomii adunaţi
de-o ascunsă atracţie;

val în ale cărei unde
febra setea-şi potoleşte;
oază care spiritului
vigoarea i-o redă...

Cu ele mereu în luptă
şi peste ele biruitor,
numai geniului îi este dat
la un jug să le înjuge.

IV
Nu-mi spuneţi că tezaurul sfârşind,
lipsită de substanţă lira a amuţit.
Poeţi pot să nu fie; dar mereu

fi-va poezia!

Cât timp unde sărutate de lumini
s-or cutremura aprinse;

cât timp soarele norii sfâşiaţi
cu foc şi aur va-mbrăca;

cât timp aerul în sânu-i poartă
parfumuri şi armonii;

cât timp vor fi în lume primăveri,
va fi poezia!

Cât timp ştiinţa să descopere nu poate
izvoarele vieţii,

şi în mare sau pe cer va fi un abis

ce calculării se opune;

cât timp omenirea, mereu în avânt,
n-o şti încotro merge;

cât timp pentru om va exista mister,
fi-va poezia!

Cât timp vei simţi că râde sufletul,
fără ca buzele s-o facă;

cât timp plângi şi lacrima nu se iveşte
să-nceţoşeze ochiul;

cât timp inima şi mintea
să lupte n-or sfârşi;

cât timp speranţe şi amintiri vor fi,
fi-va poezia!

Cât timp fi-vor nişte ochi care să reflecte
ochii ce-i privesc;

cât timp va răspunde buza suspinând
buzei care suspină;

Cât timp se vor putea simţi într-un sărut
două suflete topindu-se;

cât timp o femeie frumoasă va fi
fi-va poezia!

V
Suflet făr' de nume,
indefinibilă esenţă,
viaţa mea este
cea fără forme a ideii.

În hău eu plutesc,
tremur în a soarelui arşiţă,
freamăt printre umbre
şi mă flutur cu negurile.

Eu sunt săgeata de aur
a-ndepărtatei stele;
eu sunt pentru înalta lună
gingaşa-i lumină.

Eu sunt norul aprins
ce-n asfinţit se mlădie;
eu sunt a astrului rătăcitor
luminoasă urmă.

Zăpadă pe culmi eu sunt,
pe nisipuri sunt foc,
undă albastră pe mări,
iar pe ţărmuri, spumă.

În lăută sunt notă,
parfum în violetă,
flacără ce rătăceşte peste morminte,
şi pe ruine, iederă.

Eu tunet sunt în torent,
şi şuier în scânteie,
şi orbesc cu fulgerul,
şi mugesc în furtună.

Eu râd peste dealuri,
sunt susur în iarba înaltă,
suspin în unda pură,
şi plâns în frunza uscată.

Mă ondulez cu atomii
fumului ce se duce
şi către cer încet se înalţă
în imensă spirală.

Eu în firele aurite
ce insectele le înşiră,
mă amestec printre arbori

în arşiţa siestei.

Eu gonesc după nimfele
care în torentul rece
al râului cristalin
dezgolite se zbenguie.

Eu, în păduri de corali
cu albe perle căptuşite,
urmăresc în Ocean
naiadele sprintene.

Eu în cavernele concave,
unde soarele nicicând nu pătrunde,
cu spiriduşii amestecat,
bogăţia contemplez.

Eu caut urme ce s-au şters
de-a lungul veacurilor,
eu ştiu despre acele imperii
ce nici urme n-au lăsat.

Eu pe rotocolul lumilor
merg în ameţitor vârtej,
iar pupila-mi contemplă
Creaţiunea întreagă.

Eu ştiu de acele ţinuturi
unde nici murmurul nu ajunge,
şi unde astre fără fomă
un suflu de viaţă aşteaptă.

Eu sunt peste abis
puntea care trece;
eu sunt neştiuta scară 
ce pământul cu cerul uneşte.

Eu sunt inelul
invizibil care supune
lumea formei
la lumea ideii.

În sfârşit, eu sunt acest suflet,
esenţă necunoscută,
parfum misterios,
iar poetul le e cupă.

VI
Precum briza peste sânge adie
pe câmpul sumbru al luptei,
încărcată de parfumuri şi arome
în tăcerea nopţii umblă;

simbol al durerii şi tandreţii,
al bardului englez în groaznica dramă
dulcea Ofelie, cu mintea răvăşită,
culegând flori şi cântând trece.

VII
În colţu-ntunecat din salon,
uitată, poate, de stăpânu-i,
mută şi de colb acoperiă

se vedea harfa.

Câte note dormeau pe-ale ei corzi,
aşa cum pasărea în ramuri doarme,
aşteptând o mână ca zăpada

să vină să le smulgă!

Vai! – m-am gândit. De câte ori
tot astfel geniul doarme în adânc de suflet,
aşteptând o voce, la fel ca Lazăr,
ca să-i spună: «Ridică-te şi umblă»!

Traducere de Aurica Brădeanu: Rimas, din Gustavo Adolfo 
Bécquer, Rimas. Cartas literarias a una mujer. 
Descripciones, Ediciones Alce, Colombia 61, Madrid, 1978.

Scrisori literare către o femeie
I

- M-ai întrebat odată:
- Ce este poezia?
Îţi aminteşti? Nu mai ştiu cu ce scop vorbisem eu cu câteva clipe 

înainte despre pasiunea mea pentru ea.
- Ce este poezia? – mi-ai spus.
Iar eu, care nu-s tare priceput în ale definiţiilor, ţi-am răspuns 

ezitând:
- Poezia este... este...
Şi fără a încheia, căutam în van în mintea-mi un termen de 

comparaţie, pe care nu reuşeam să-l aflu.
Tu-ţi aplecasei puţin capul ca să-mi asculţi mai bine vorbele; 

negrele bucle ale părului tău, buclele pe care ştii atât de bine să le laşi în 
voia lor ca să-ţi umbrească fruntea, într-o abandonare atât de artistică, 
atârnau de pe tâmpla ta şi coborau mângâindu-ţi obrajii pentru a se 
odihni pe pieptul tău; în ochii tăi umezi şi albaştri precum cerul nopţii 
strălucea o rază de lumină, iar buzele ţi se deschideau uşor sub 
impulsul unei respiraţii parfumate şi gingaşe.

Ochii mei, care, fără îndoială sub efectul tulburării care mă 
cuprindea, priviseră pierduţi un moment, fără a se opri asupra vreunui 
lucru, s-au întors atunci instinctiv spre ai tăi, şi într-un final am spus:

- Poezia... poezia eşti tu!
Îţi aminteşti? Eu păstrez încă întipărită în memorie încruntarea 

fermecătoare a unei curiozităţi înşelate, tonul amestecat de pasiune şi 
amărăciune cu care mi-ai spus:

- Tu crezi că întrebarea mea e doar plăsmuirea unei curiozităţi 
frivole de femeie? Te înşeli. Eu doresc să ştiu ce este poezia, căci doresc 
să gândesc ceea ce tu gândeşti, să vorbesc ceea ce tu vorbeşti, să simt cu 
ceea ce tu simţi; să pătrund, în fine, în acel misterios sanctuar unde 
uneori se refugiază sufletul tău, şi al cărui prag sufletul meu nu-l poate 
trece.

Când a ajuns în acest punct, s-a curmat dialogul nostru. Tu ştii bine 
de ce. Au trecut câteva zile. Nici tu, nici eu n-am mai revenit asupra lui 
şi, cu toate acestea, eu n-am încetat să mă gândesc la el. Tu ai crezut, 
fără îndoială, că expresia cu care ţi-am răspuns la întrebarea ta ciudată 
era doar o galanterie evazivă.

De ce să nu vorbim cu sinceritate? În acel moment am dat acea 
definiţie pentru că aşa am simţit, fără să ştiu măcar dacă spuneam o 
aberaţie. Apoi m-am gândit mai bine, şi nu şovăi s-o repet; poezia eşti 

tu. Zâmbeşti? Cu atât mai rău pentru amândoi. Neîncrederea ta ne va 
costa: pe tine, truda de a citi o carte, iar pe mine, de a o scrie.

- O carte! – exclami, pălind şi lăsând să-ţi cadă scrisoarea din mână. 
Nu te înspăimânta. Tu o ştii bine: o carte de-a mea nu poate fi prea 
lungă. Şi bănuiesc că nici prea erudită. Poate mai degrabă searbădă; dar 
pentru tine, fiindc-o scriu eu, sper că nu va fi, şi pentru tine-o scriu.

Despre poezie n-a spus nimic aproape nici un poet; dar, în schimb, 
există destule cărţi mâzgâlite de mulţi care nu sunt.

Cel care o simte, pune stăpânire pe o idee, o învăluieşte într-o 
formă, o lansează în studiul ştiinţei, şi se duce. Criticii se lansează 
atunci, o examinează, o disecă şi cred că au înţeles-o când au încheiat 
analiza.

Disecţia poate revela mecanismul trupului uman; dar fenomenele 
sufletului, secretul vieţii, cum să-l studiezi pe un cadavru?

Cu toate acestea, despre poezie s-au făcut reguli, s-au umplut 
volume infinite, se predă la universităţi, se discută în cercuri literare şi 
se explică în asociaţii literare.

Nu te mira. Unui înţelept german i-a venit ideea nostimă de a 
reduce la note şi a cuprinde în cinci linii ale unui model limbajul 
misterios al privighetorilor. Eu, ca să-ţi spun adevărul, încă nu ştiu ceea 
ce voi face; aşa că nu pot să-ţi fac de cunoscut mai dinainte.

Îţi voi spune doar, ca să te liniştesc, că nu te voi inunda cu acel 
potop de termeni pe care i-am putea numi cultivaţi, nici nu voi cita 
autori pe care nu-i cunosc, nici maxime în limbi pe care nu le înţelegem 
nici unul.

Ţi-am mai spus şi mai demult. Eu nu ştiu nimic, n-am studiat 
nimic; am citit puţin, am simţit destul şi am gândit mult, deşi n-aş putea 
să-ţi spun dacă bine sau rău. Cum nu-ţi voi vorbi decât despre ceea ce 
am simţit şi am gândit, îţi va fi de ajuns să simţi şi să gândeşti ca să mă 
înţelegi.

Presimt că-ţi voi spune multe erezii istorice, filosofice şi literare. Nu 
contează. Eu nu intenţionez să învăţ pe nimeni, nici să mă înalţ la 
rangul de autoritate, nici să pretind ca opera mea să se afirme ca text.

Vreau să-ţi vorbesc puţin de literatură, chiar dac-ar fi doar pentru 
a-ţi împlini ţie un capriciu; vreau să-ţi spun ceea ce ştiu într-un mod 
intuitiv, să-ţi prezint opinia mea şi să am măcar plăcerea de a şti că, 
dacă greşim, greşim amândoi; care, fie spus în treacăt, pentru noi 
înseamnă să izbândim.

Poezia eşti tu, ţi-am spus, deoarece poezia este sentimentul, iar 
sentimentul este femeia.

Poezia eşti tu, deoarece acea năzuinţă nedefinită către ceea ce e 
frumos care o caracterizează, şi care este o aptitudine a inteligenţei în 

om, la tine s-ar putea spune că este un instinct.
Poezia eşti tu, deoarece sentimentul, care în noi este un fenomen 

accidental şi care trece precum o pală de vânt, este unit în mod atât de 
intim de structura ta specială, încât constituie o parte din tine însăţi.

În fine, poezia eşti tu, deoarece tu eşti nucleul de unde pornesc 
razele ei.

Geniul adevărat are unele atribute extraordinare pe care Balzac le 
numeşte feminine, şi care, în adevăr, chiar sunt. Pe scara inteligenţei 
poetului există note care aparţin femeii, şi acestea sunt cele care exprimă 
gingăşia, pasiunea şi sentimentul. Eu nu ştiu de ce poeţii şi femeile nu s-
au înţeles mai bine între ei. Felul lor de a simţi are atâtea puncte în 
comun... Poate de asta... Dar să lăsăm digresiunile şi să ne întoarcem la 
subiect.

Spuneam... Ah, da, vorbeam de poezie!
Poezia este în om o calitate pur spirituală; sălăşluieşte în sufletul 

său, trăieşte cu viaţa incorporală a ideii, şi pentru a o revela, trebuie să-i 
dea o formă. De aceea o scrie.

În femeie, însă, poezia este parcă imprimată în fiinţa ei; aspiraţia ei, 
presimţirile ei, pasiunile ei şi Destinul ei sunt poezie: trăieşte, respiră, se 
mişcă într-o atmosferă nedefinibilă de idealism care se desprinde din ea 
precum un curent luminos şi magnetic; într-un cuvânt, este verbul 
poetic făcut carne.

Cu toate acestea, femeia este acuzată în mod vulgar de prozaism. 
Nu este ciudat; în femeie este poezie aproape tot ceea ce gândeşte, dar 
foarte puţin din ceea ce vorbeşte. Motivul eu îl intuiesc, iar tu îl cunoşti. 
Poate că ţi s-a părut că ceea ce ţi-am spus este confuz şi vag. Nu trebuie 
să te mire. Poezia este pentru ştiinţa Umanităţii precum iubirea pentru 
celelalte pasiuni. Iubirea este un mister. Toate în ea sunt fenomene care 
mai de care mai inexplicabile; toate în ea sunt lipsite de logică, toate în 
ea sunt nebulozitate şi absurd.

Ambiţia, invidia, avariţia, toate celelalte pasiuni îşi au explicaţia şi 
chiar obiectul lor, mai puţin cea care fertilizează sentimentul şi-l 
hrăneşte.

Eu, cu toate acestea, o înţeleg; o înţeleg printr-o revelaţie intensă, 
confuză şi inexplicabilă.

Lasă scrisoarea asta, închide-ţi ochii la lumea exterioară care te 
înconjoară, întoarce-i spre sufletul tău, acordă atenţie susurului 
nedesluşit care se ridică din el, şi poate o vei înţelege la fel ca mine.

Traducere de Ligia Brădeanu: Cartas literarias a una mujer (primera carta), din 
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas. Cartas literarias a una mujer. Descripciones, 
Ediciones Alce, Colombia 61, Madrid, 1978.
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Iulian Marcel CIUBOTARU

„Spovedania” lui Cezar 
Petrescu

La începutul lunii iulie a anului 1940, atunci când 
România suferea grave amputări teritoriale, urmate de o 
schimbare radicală în politica internă - formarea unui 
nou guvern - prozatorul Cezar Petrescu (1892-1961), 
împreună cu familia sa a traversat o perioadă dificilă, 
generată de moartea unicului fiu, Aurel Teodor Petrescu. 
Drama acestei morţi a fost amplificată şi de faptul că 
aceasta nu s-a produs în condiţii naturale, ci ca urmare a 
unui suicid. Reamintesc, succint, întâmplarea de la 4 iulie 
1940, petrecută în localitatea vrânceană Tâmboieşti. Aflat 
în vizită la iubita sa, Viorica Roman, Aurel Petrescu, 
născut în 1917 îşi ucide iubita, care avea douăzeci de ani, 
iar apoi se împuşcă şi el. Cauza pentru care fiul lui Cezar 
Petrescu a recurs la un astfel de gest trebuie căutată în 
opoziţia manifestată de scriitorul român, dar şi de către 
familia Roman faţă de căsătoria celor doi tineri. S-a spus, 
privitor la această nefericită întâmplare, că Cezar 
Petrescu, la vremea respectivă director al publicaţiei 
„România”, a interzis colegilor de breaslă difuzarea 
acestei ştiri în ziare. De asemenea, s-a vehiculat 
informaţia potrivit căreia prozatorul şi gazetarul român 
s-a contaminat de tăcere, încercând să tăinuiască acest 
eveniment. Astfel, Cezar Petrescu a fost proiectat de unii 
contemporani în ipostaza unui tată de notorietate, egoist 
şi nepăsător faţă de sentimentele fiului, ba chiar tiranic în 
raporturile cu acesta. Pentru a înţelege cât adevăr se află 
în aceste afirmaţii, dar mai ales cât neadevăr, lucrurile 
trebuie analizate pe rând, luând în calcul diversitatea 
surselor.

În primul rând, se cuvine a fi lămurită relaţia dintre 
Cezar Petescu şi fiul său înainte ca drama din iulie 1940 
să se producă. Documentele scrise cu privire la acest 
aspect lipsesc aproape cu desăvârşire. Corespondenţa 
prozatorului, editată în 1986 de către Ştefan Ionescu este 
unul din puţinele izvoare, şi singurul pe care am reuşit 
să-l identific, care abordează, deşi sporadic, acest aspect. 
Se cuvine amintit faptul că, indiferent de persoana cu 
care Cezar Petrescu a corespondat de-a lungul vieţii, 
numele fiului său apare destul de rar în scrisorile trimise 
de prozator. Doar într-o singură epistolă, expediată din 
Bucureşti la 16 septembrie 1936 lui Ioan Stăculescu (soţul 
Aureliei, sora scriitorului) imaginea fiului ocupă câteva 
rânduri, după cum urmează: „este adevărat că situaţia 
ieftină şi comodă a lui Aurel, lăsat în seama voastră, mi-a 
uşurat condiţii de lucru nesperate, măcar din acest punct 
de vedere. Dar credeţi că acest lucru nu mă roade de 
multe ori, când îmi fac un examen de conştiinţă? Dacă 
măcar o parte din Aurel va fi vreodată salvată, totul se 
datoreşte vouă. Eu am rămas la o parte, să aprob şi să vă 
... mulţumesc platonic. Semne de recunoştinţă, de 
cuminţenie etc. etc., cred că se văd foarte puţine la 
Aurel./ Lui i se arată perspectiva studenţiei ca un 
paradis de libertate. Doar această iluzie exploatată, să-i 
dea un impuls de lucru. Cum disciplina interioară n-o 
are – poate pe lângă altele şi o ingrată moştenire de la 
mine – numai constrângerile exterioare dau vreun 
rezultat la el”.

Aşadar, până acum, relaţia dintre tată şi fiu nu pare a 
fi una excelentă, mai ales că Cezar Petrescu îl lăsase pe 
Aurel în grija surorii sale, aşa cum rezultă din scrisoare. 
Totodată, fiul este văzut ca un om fără „disciplină 
interioară”, incapabil de „recunoştiinţă” şi „cuminţenie”. 
Din nefericire, aceasta este singura scrisoare în care 
Cezar Petrescu vorbeşte despre fiul său. 

Un alt aspect care trebuie elucidat este reflectarea 
evenimentului din iulie 1940 în presa vremii. Aşa cum 
am amintit, începând cu 1938 Cezar Petrescu era 
directorul cotidianului România, una din cele mai 
importante publicaţii politice de la vremea respectivă. 
Cum moartea lui Teodor Aurel Petrescu (1917-1940) şi a 
iubitei sale se petrecuse la 4 iulie 1940, ştirea ar fi trebuit 
să apară în ziare vineri, la data de 5 iulie sau, cel târziu, 
în una din zilele următoare. Cu toate acestea România nu 
publică nicio ştire cu privire la acest aspect. Este drept, 
începutul lunii iulie 1940 aduce câteva schimbări extrem 
de importante în politica internă şi externă a ţării noastre. 
Pe lângă cedarea teritoriilor care au intrat în componenţa 
statului român la sfârşitul Primului Război Mondial, tot 
acum vechiul guvern este înlocuit cu altul, condus de I. 
Gigurtu.

Nici alte ziare ale vremii nu oferă vreo informaţie 
privitoare la drama petrecută în comuna Tîmboieşti. Cele 

mai importante cotidiene centrale (Universul, Timpul, 
România) nu publică nici măcar un rând despre dispariţia 
fiului scriitorului Cezar Petrescu. În schimb, alte 
informaţii sunt aduse la cunoştiinţa opiniei publice fără a 
se face risipă de cuvinte. Astfel, toate cele trei cotidiene 
pe care le-am consultat oferă ştiri despre un „violent 
incendiu la Iaşi” (Universul, 5 iulie 1940, p. 5; Timpul, 5 
iulie 1940, p. 7), despre o „încercare de sinucidere” 
(Ibidem), despre „tragicul sfârşit al unui muncitor” 
(Ibidem), despre o „impresionantă sinucidere a soţiei unui 
ceferist” (Universul, 7 iulie 1940, p. 3) ori despre „moartea 
subită a comerciantului Anton Niculescu” (Universul, 5 
iulie 1940). Aşa cum am precizat, ziarele vremii publică 
ample comentarii asupra zilei de 3 iulie, decretată de 
guvern ca zi de doliu naţional, ca urmare a pierderii de 
către România a unor teritorii recuperate în 1918. Într-un 
articol publicat chiar pe prima pagină a cotidianului al 
cărui director era, Cezar Petrescu publică la data de 5 
iulie 1940, deci două zile după data de 3 iulie – ziua 
doliului naţional - însă la numai distanţă de o zi faţă de 
tragedia din propria sa familie, un articol intitulat „post 
negru”. Multe din ideile pe care gazetarul le invocă în 
aceste rânduri au, fără îndoială, un substrat pe care nu îl 
putem descifra fără a face apel la drama din propria 
familie. Plecând de la situaţia politică a ţării, scriitorul 
român se lamentează în afirmaţii care trădează starea 
interioară deosebită în care se găsea. Nu cred că exagerez 
dacă afirm că acest articol poate fi considerat o 
spovedanie publică a lui Cezar Petrescu. Este un text în 
care sunt folosite cuvinte precum „remuşcare”, „durere”, 
„doliu”, „moarte”, „plâns” ş.a. Însuşi titlul articolului în 

cauză este foarte elocvent. Pe alocuri, câteva rânduri 
izvărăsc nu doar din sentimentele unui bun patriot, ci 
din trăirile unui tată care şi-a pierdut unicul fiu. 
Exemplul următor este destul de explicit: „post negru 
pentru toţi cei care au ucis o dorinţă de bine, elanurile, 
eroismul, în numele unui realism care nu era decât 
micime de cuget, de suflet şi de orizont/ post negru 
pentru noi toţi, care am trăit cu micime într-o Românie 
mare, ca să lăcrimăm mai apoi pe-un mormânt”.

Întrucât acest articol nu a fost inclus în vreo ediţie de 
opere complete a scriitorului (inexistentă, de altfel!), dar 
mai ales datorită conţinutului interesant din mai multe 
puncte de vedere, voi reda în continuare, în intregime, 
acest document literar şi politic, dar nu în ultimul rând 
familial.

„Post Negru
Viitorii ofiţeri dela centrul de instrucţie al Infanteriei 

din Sf. Gheorghe, au hotărât ca ziua de doliu naţional să 
depăşească pentru dânşii acel minut de tăcere şi 
imobilitate pe care l-am trăit toţi, dar nu ne-a dat tuturor 
răgaz să ne adâncim în durerea noastră şi în remuşcarea 
noastră. 

Au prefăcut acest doliu într-o zi de post negru. 
Şi au rugat ca banii economisiţi de gospodăria şcolii, 

din renunţarea lor la hrană, să meargă pentru a ajuta 
pribegii din Basarabia şi din Bucovina de sus. 

Acesta e faptul. Simplu. Sobru. Lipsit de elocvenţa 
profesionalului patrotism, care nărăvit a se cheltui în 
vorbe, n-a împins eroica lepădare de sine, decât până la 
tăcerea de un minut. Teribilă abnegaţie într-o ţară unde 
ori care, vorbeşte orice, oricui, oricând, oriunde, despre 

oricine şi orice. 
Ziua de post negru a viitorilor ostaşi  din Sf. 

Gheorghe, a infipt în noi seminţa reîncrederilor, în ziua 
de mâine. Mai rodnic decât orice discurs. Mai adânc 
decât orice îndurerat panegiric. 

Mântuirea numai de aici poate veni. Dela sfinţenia 
suferinţei (s. m. I. C.). Dela aspra hotărîre să pui animalul 
din tine la cazne, ca să-ţi răscumpere sufletul.

Post negru ni se cuvine tuturor. 
Post negru nu de-o zi. De-o viaţă. 
Post negru pentru toţi cei care au socotit că România 

mare de eri, se înfăptuise pentru îndestularea lor pe 
vecie. 

Post negru pentru cei care s-au ospătat vreme de 
două decenii ca în sala de festin a cetăţii asediate a 
Babilonului, unde o mână nevăzută scria cu litere de foc 
osânda neînduplecată: Mane, Techel, Fares, Numărat, 
Cântărit, Împărţit!

Post negru pentru cei ce aduşi de întâmplare la 
trecătoarele cârmuiri, îşi închipuiau a vicleni vremurile 
cu dibăcii de geambaş. 

Post negru pentru cei de având un mort al răsboiului 
în pământ, l-au uitat delăsându-se pământeştilor 
desfătări. 

Post negru pentru cei ce-au jurat în tranşeele 
răsboiului trecut că vor desăvârşi altă ţară şi n-au 
desăvârşit-o. 

Post negru pentru cei care pierdut două decenii în 
desbinuri de partid, de provincie, de clasă, uitând că 
partidul, provincia şi clasa însumează doar o sărmană 
ţară svârlită în bătaia vânturilor. 

Post negru pentru cei ce invocând ziua părăzilor, cu o 
grandilocvenţă de paradă, suferinţele tuturor 
înaintaşilor, nu urmau exemplul lor măcar 24 de ore. 

Post negru pentru cei ce au luat în deşert, deşertând 
de conţinut, iubirea de patrie şi în numele ei şi-au făurit 
situaţii, averi, clici, partide, ideologii puse pe acţiuni. 

Post negru pentru fietecine din noi, care la locul său, 
mare sau mic, glorios sau obscur, dar întotdeauna 
vremelnc, în loc să gândească înainte, în loc să gândească 
îndărăt, s-a lăcomit la îndestularea de-o zi. 

Post negru pentru îngâmfaţii nemeritatelor situaţii şi 
pentru cei ce râvnind la ele, fabricau ad-hoc o doctrină, 
rebelă a ambiţiilor desamăgite. 

Post negru pentru complicii stărilor de alaltăieri şi de 
eri şi de azi, care au vânturat programe, idealuri, 
căpetenii, răspunderi, fără nici o cutremurată presimţire 
a judecăţilor ce veneau către noi. 

Post negru pentru toţi cei care au ucis o dorinţă de 
bine, elanurile, eroismul, în numele unui realism care 
nu era decât micime de cuget, de suflet şi de orizont. 

Post negru pentru noi toţi, care am trăit cu micime 
într-o Românie mare, ca să lăcrimăm mai apoi pe-un 
mormânt (s. m. I. C.). 

Iar numai după acest post negru, nu de-o zi, de-o 
viaţă, ca schimnicii peşterilor, când vom fi biruit deplin 
nesaţiul şi mizeria din noi, să ieşim la lumină şi să 
înfruntăm soarele, viaţa, judecata de-apoi. Căci numai 
atunci şi numai aşa, judecata de-apoi, ne va reda în 
păstrare ceiacenu ne-am învredncit a păstra. 

Cercetează-ţi lectorule, cugetul şi răspunde dacă 
pentru sufletul tău, măcar în taină, măcar pentru a-ţi 
potoli remuşcarea, nu ai şi tu, nu avem cu toţii, nevoia 
unei terapeutici de post negru?

Însă cafenelele s-au deschis, orchestrele cântă, se 
anunţă un nou program de spectacole, ca totul să fie cum 
a mai fost. 

Mai poate fi?
Răspunde, fără a-ţi ascunde obrazul şi ochii cu 

palmele. Cu palmele în care ai plâns eri un minut, un 
singur minut”. 

Publicat în România, anul III, nr. 754, vineri, 5 iulie 
1940, p. 1. 

*
În urma lecturii acestui text (oricât de raţională ar fi 

aceasta) este greu să nu observăm substratul acestor 
rânduri. Nu se mai ştiu astăzi motivele pentru care 
prozatorul nu a fost de acord cu nunta fiului său. Este 
posibil să fi încercat să-l ferească pe Aurel de situaţiile 
prin care trecuse, în tinereţe, chiar viitorul academician. 
Potrivit biografilor lui Cezar Petrescu, acesta a fost 
căsătorit nu mai puţin de cinci ori, pentru prima 
căsătorie sacrificându-şi relaţiile cu mama, care se 
opunea unei înrudiri cu o fată săracă. Viorica Roman nu 
era nici pe departe o fată săracă. Cu toate acestea, 
indiferenţa de care a fost acuzat Cezar Petrescu la 
momentul morţii fiului său, nu mai poate fi susţinută, 
mai ales în urma lecturii rândurilor „postului-negru”.

Ianuarie 2013
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lumii, ci o deschidere către universal. În această 
direcț ie se încadrează ș i predispoziț ia pentru baladă 
(după cum reiese din numeroasele titluri ce conț in 
acest termen) care însă îș i modifică substanț a printr-
o prelucrare modernă, metaforică, aș a-zisele personaje 
sau întâmplări neavând consistenț a epicului, ci fiind 
subsumate unor contururi simbolice. Se regăsesc însă 
figuri lirice a căror prezenț ă punctează pregnant 
curgerea lirică. De exemplu, se conturează imaginea 
prinț esei ale cărei gesturi sunt înregistrate sub forma 
unor scurte „anecdote” care nu au menirea de a 
construi un portret, ci, mai degrabă, de a realiza un 
ecou la celelalte mici anecdote cu un caracter mult mai 
general – „Abia s-a terminat războiul / bancherii nu 
pricep nimic / prinț esa a-nvăț at mecanic / tangoul 
de la teatrul mic” Imaginile asociate cu această figură 
incomplet definită sunt construite în sfera melancoliei, 
a tristeț ii, a artificialităț ii ș i, uneori, a dezolării – 
„Dorm câteva tablouri pure / sub fardul unei dinastii. 
/ Prinț esa dă reprezentaț ii / în săli de dragoste 
pustii.”

După cum sugerează ș i versurile anterioare, actul 
poetic la George Ț ărnea pare aș ezat mereu sub 
semnul unei ironii amare, al unei deziluzii 
nedisimulate – „Poet crescut la bursa neagră / de 
flaș netarul cordial / stafie lirică drapată / cu măș ti 
din balul mondial” sau „Dacă vă place nemurirea / 
veniț i de pretutindeni, buni - / să punem stelele-n 
căldare / ș i paradisul pe cărbuni”. Amestecul de lumi 
generează o stare ludică, asociată cu un efect de 
surpriză prin redistribuirea neaș teptată a unor 
elemente consacrate liric cum ar fi stelele. Acest simbol 
devine ș i în alte poezii vehiculul unor semnificaț ii 
care pendulează între ironie ș i mâhnire – „Moș tenire 
fără preț  / steaua mea inertă / ț ine de mai multe 
veri / bursele-n alertă.” De altfel, întregul univers liric 
pare a fi contaminat de numeroase alunecări ironice, 
aparent distorsionând prima percepț ie a cititorului 
care este îndreptată spre substanț a adâncă a poeziei 
în genere – „Bate vântul programat / peste faț a zării 
/ doar pământul stă sub tălpi / predispus vânzării.” 
Impresia care se creează este una de joc, de lejeritate a 
expresiei. Aceasta este însă doar suprafaț a, epiderma. 
Tonalitatea ludică ascunde, de fapt, trimiteri înspre 
adevărurile dureroase ale vieț ii aș a cum se observă 
ș i în Baladă pentru spus în ș oaptă – „Am să-ț i fiu 
logodnic / dacă mi se strică / jucăria frunț ii / 
domniș oară Frică // Dacă nu-mi plezneș te / capul 
de uimire / după ziua morț ii / pot să-ț i fiu ș i mire 
// Însă câtă vreme / cad spre cer ș i-mi place / 
domniș oară Frică / lasă-mă în pace.” Titlul vine în 
consonanț ă cu motivul principal al poeziei – teama – 
aici personificată. Raportarea la frică se face prin 
prisma raț iunii în prima strofă ș i prin aspiraț ia 
salvatoare către absolut în ultima strofă. „Căderea spre 
cer” este o imagine oximoronică recurentă la George 
Ț ărnea, ca o conturare a idealului, a unei dorinț e 
acaparatoare care este însă, invariabil, asociată cu 
suferinţa – „Trage fiecare / cu săgeata-n frig / tu de ce 
să tremuri / eu de ce să strig // Cade ascensorul / 
către cerul plus / după teorema / drumului impus.” 
De altfel, pretutindeni se întâlnesc imagini ale 
înălț ării puse sub semnul unor zboruri neterminate. 
Se conturează astfel o pendulare continuă între planul 
cosmic ș i cel terestru care accentuează această 
imposibilitate a împlinirii totale – „Aș  avea răbdare / 
Doamne, ce-aș  avea / să mă văd o dată / fulg de 
cucuvea”

Există, de asemenea, obsesia timpului obiectiv 
asociat morț ii. Raportarea la curgerea de nestăvilit se 
face cu tristeț e – „Domniș oară moară / domnul 
morar / fie-vă răbdare / ș i veniț i mai rar // [...] Dar 
lăsaț i-mi crinul / slugă ș i stăpân / să-ș i mai lege 
carnea de pământul spân. // Doar puteț i pricepe / că 
mă simt golaș  / domniș oară coasă / domnule 
cosaș ” sau cu o oarecare mânie generată de 
indiferenț a trecerii, de ordinea implacabilă ș i 
imuabilă a lucrurilor – „Morț ilor din ceruri / nu le 
pasă cât  / vin de mătrăgună / pot să dau pe gât. // 
Zeilor din ape / nu le pasă cum / se transformă-n 
ploaie / Clipa mea de-acum // Sorț ilor din păsări / 
morț ilor din flori / nu le pasă unde / ș i de câte ori 
// Va muri beț ia / cântecului meu / rămânând sub 
stele / adormiț i mereu.” 

Desigur, tema timpului este asociată ș i cu cea a 
iubirii, după cum se observă în splendida Elegie a 
ceaiului unde povestea de dragoste aparț ine 
trecutului, învăluită într-o nostalgie tulburătoare care 
este accentuată nu doar prin înș iruirea imaginilor 
pitoreș ti ale idilei pierdute, dar ș i prin organizarea 
simetrică a discursului poetic – „Te-am iubit, Ludmila 
/ Când eram mai mic / oferindu-ț i zilnic / flori 
presate-n plic. // Te-am iubit în taină / cu tot visul 

Iubirea ca subiect poetic are, desigur, cele mai 
multe şi variate materializări, devenind astfel o temă 
riscantă tocmai prin istoria ei ilustră. A scrie original şi 
memorabil despre dragoste implică, în acest sens, nu 
numai un talent aparte, ci şi capacitatea de a evita 
clişeele sau de a găsi noi înălţimi lirice, altele decât cele 
ale predecesorilor. E un joc permanent cu un sentiment 
vechi şi cuvinte noi pe care poetul George Ţărnea l-a 
stăpânit foarte bine în cele peste 25 de volume de 
versuri publicate. 

Ceea ce diferenţiază la o primă vedere poeziile 
acestea de dragoste de restul este o spectaculoasă, dar 
lipsită de stridenţă, reorganizare a lumii. Dimensiunea 
ontologică este proiectată dincolo de graniţele realului. 
Desigur, actul liric presupune în esenţa sa crearea unei 
lumi noi, o transfigurare a realităţii, o modificare 
metaforică a acesteia. Însă la George Ţărnea există 
impresia unui pas făcut în plus. Poeziile conturează 
universuri fabuloase în care elementele capătă 
contururi neaşteptate, fiind subsumate unei noi ordini, 
unor noi scopuri: „apoi se prăbuşesc de dor / printr-
un inel spre cerul nunţii / şi toate stelele îi dor / când 
se preling prin roua frunţii. // Şi trec de dragoste-n 
câmpii / şi trecerea se face noapte / lăsând să cadă 
spre copii / mirajul stelelor necoapte” (Balada marilor 
iubiri). Aparent eterogene, imaginile se aşază totuşi 
sub semnul unei organizări interioare care dă coerenţă. 
Versurile de mai sus, de exemplu, urmăresc liniile 
simbolice ale unei poveşti de iubire împletită 
hiperbolic cu elemente ale universului – cerul, stelele, 
câmpiile. Folosirea pluralului în cazul acestora 
accentuează impresia de grandoare. 

Elementele realului sunt redistibuite într-o ordine 
care pare, la prima vedere (lectură), dezordine, dar 
care însă îș i încheagă substanț a în final prin 
semnificaț iile simbolice care funcț ionează ca un liant 
al întregului. Este vorba, până la urmă, de acea „logică 
a poeziei care este ilogică în mod sublim”, după cum 
bine intuia Alexandru Macedonski. Sfidarea limitelor 
cuminț i ale sensurilor duce la crearea unor versuri 
care rămân ș i delectează deopotrivă. Inovaț ia nu este 
ș ocantă totuș i, păstrându-se la nivelul conț inutului 
ș i neatingând graniț a formei: „Soldaț ii spală 
infinitul / mergând spre moartea lor desculț i”. 
Remodelarea originală a combinaț iilor de sensuri 
generează o textură inedită, aparent complicată, dar 
care la o analiză mai atentă îș i dezvăluie punctele de 
semnificaț ie. Astfel, în versurile de mai sus, imaginea 
infinitului vine în contrast cu cea a morț ii, sugerând 
jocul thanatic asociat războiului. Epitetul „desculț i” 
accentuează în mod dramatic dezgolirea în faț a 
morț ii, vulnerabilitatea. De altfel, epitetele sunt la 
George Ț ărnea, la fel ca la Bacovia sau Emil Brumaru, 
elemente nodale ale discursului poetic, dând greutate 
acestuia - „Prinț esa va veni odată / cu bicicleta ei de 
somn”; „corul sfinț ilor suavi”, „frenetic pedalează 
vidul” etc. Se creează aranjamente neaș teptate, la fel 
ca în cazul metaforelor, scoț ând cititorul dintr-o 
eventuală rutină a lecturii. 

Acelaș i efect îl are ș i amestecul de concret ș i 
abstract, amestec ce generează imagini splendide – 
„cântându-ș i norii la vioară” (Balada pajului cuminte). 
Metaforele se nasc proaspete, surprinzătoare, revelând 
noi dimensiuni ale logosului – „E frumos, e prea 
frumos la tine-n suflet / E târziu, e prea târziu la mine-
n gând / Împărtăș im, împărtăș im aceeaș i taină / 
Dar nu se ș tie, nu se ș tie până când. // Prea multe 
păsări cardinale / Între iluzii se rotesc / Contaminând 
cu ascensoare / Misterul nostru pământesc.” (Balada 
blondelor iubiri) Este un joc al întrepătrunderilor pe care 
poezia îl permite sau, mai degrabă, un joc care dă 
naș tere poeziei. În acest sens, farmecul versurilor lui 
George Ț ărnea rezidă mai ales în puterea de a ș lefui 
noi faț ete ale limbajului poetic, faț ete care, la rândul 
lor, poartă spre tulburătoare exploatări de sens – 
„Suntem lucizi până la sânge / Nedespărț iț i până la 
cer / Ș i nici nu ș tiu după iubire / Ce se cuvine să-ț i 
mai cer.” (Balada blondelor iubiri). Talentul aparte al 
poetului constă mai ales în valorificarea unor cuvinte 
simple, care însă ies din sfera banalului prin împletirile 
aparte în care sunt aș ezate. 

O altă particularitate a poeziilor lui George Ț ărnea 
o reprezintă inserarea unor secvenț e cu un mic nucleu 
narativ, prelucrate însă într-o manieră simbolică, 
alegorică. De altfel, multe din versurile sale ies de sub 
semnul confesiunii, înscriindu-se în liniile generale ale 
unui lirism obiectiv. Nu o particularizare în micro a 
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meu / agăț at de sfoara /  unui ș ubred zmeu. // [...] 
Împletind aiurea / flori de mucava / te-am iubit, 
Ludmila / foarte mult, cândva.” Folosirea trecutului 
verbelor implică întotdeauna o disociere a două 
planuri – unul al prezentului, al unui „acum” intuit 
subtil ș i logic din organizarea timpurilor ș i unul al 
momentului pierdut, al acelui „odinioară” amintit cu 
nostalgie. Trecutul este redimensionat astfel prin 
rememorări melancolice, prezentul devenind, în 
această lumină, inferior – „Ș i mă-ntorc la miezul / 
vârstelor cu ploi. / Când striveam iubirea / sub 
genunchii goi. // Câte lucruri simple / s-au topit de-
atunci / întâmplări ș i chipuri / zări, oraș e, lunci. // 
nu mai e nici zmeul / nici supliciul cast / doar tăcuta 
umbră / dintr-un vis prea vast. // Însorite câmpuri / 
mai străbat ș i-acum / dar nu-mi aflu pacea gândului 
nicicum.” Iubirea capătă aici contururile calde ale unei 
fericiri inocente, asociată cu elemente ale unui univers 
familiar, apropiat, care, deș i recognoscibil în 
alunecarea ireversibilă a vremii, îș i pierde din 
strălucire. Se simte acea nostalgie a începuturilor pe 
care însuș i poetul o mărturisea ca fiind ideea centrală 
a operei sale – „Singura definiț ie a tuturor poemelor 
mele e aceea de a alerga înapoi, aşa cum facem toţi 
oamenii, a căuta înapoi drumul către spaţiul 
primordial al contemplativităţii, către iubirea 
primordială, cea care nu poate fi nici pătată, nici 
înstrăinată, nici vândută, nici cumpărată”. Este o 
confesiune care punctează, de fapt, aspiraț ia către 
absolutul iubirii, către esenț a purificată a acesteia, 
concretizată la nivelul versurilor prin acele numeroase 
imagini ale înălț ării. 

Pe de altă parte însă, această desprindere de 
contingent este subminată de eroziunea vremii, după 
cum sugeram în rândurile de mai sus. Conș tientizarea 
timpului devine o conș tientizare a limitei ca element 
distructiv. Această percepț ie este relevată mai ales în 
poeziile care marchează sfârș itul iubirii, despărț irea 
– „Trec separat prin noi aceleaș i zile / Trec separat 
prin noi aceleaș i stări / Tăcerea ta îmi stăruie-n pupile 
/ Plecarea mea îț i plânge-n aș teptări. // Trec separat 
prin noi aceleaș i clipe / trec separat prin noi aceleaș i 
legi / Iubirea noastră-i plină de risipe - / Rămâne să-
nț eleg ș i să-nț elegi.” (Punctul comun) Titlul 
marchează oarecum ironic acea curgere imuabilă, 
neclintită nici măcar de dramele sufleteș ti care, prin 
raportare la contextul universal rămân infime, aproape 
derizorii. Raportarea la punctele fixe ale universului 
asociată cu repetarea epitetului „separat” accentuează 
în acest punct concreteț ea dureroasă a despărț irii, a 
redescoperii lumii la singular, în locul liniș titorului 
plural al iubirii. 

Se poate observa ș i aici acea marcă a scrisului lui 
George Ț ărnea ș i anume subtilul joc între aparenț ă 
ș i esenț ă. La nivel prozodic, precum ș i prin 
opț iunea cuvintelor simple se creează impresia unei 
formule lejere care nu pare să ascundă profunzimi. 
Însă combinarea cuvintelor, precum ș i ancorarea într-
o sferă a generalului în care până ș i elementele 
concrete par să capete semne ale abstractului dau 
versurilor o adâncime a semnificaț iilor care, uneori, 
pare să atingă o încifrare totală – „Nu trăiesc de dragul 
/ zânelor frumoase / care cern sentinț a / frigului din 
oase.” Există în aceste versuri, ca de altfel în tot 
universul său liric, o predispoziț ie către exprimarea 
axiomatică, o trecere către valorizarea generală a 
sensurilor, depăș indu-se simpla sferă a confesiunii, a 
eului poetic oarecum restrictiv. 

Această simplitate profundă dă un caracter 
memorabil poeziilor, concretizând frumosul. Versurile 
capătă astfel forț ă, întruchipând pe deplin principiul 
de bază al liricii ș i anume de a da glas inefabilului, de 
a găsi cuvintele salvatoare care conturează trăirile 
universale. Scrisoare de bun rămas este o exemplificare 
perfectă a celor afirmate anterior, materializând prin 
împletirile logosului un univers recognoscibil - „Iubito, 
câtă lume între noi / numărători de ploi din doi în doi 
/ ș i dintr-un ochi de dor necunoscut, / câte zăpezi pe 
buze ne-au crescut... / Ascultă-mă ș i lasă-mă să strig: 
/ Mi-e frică de-ntuneric ș i de frig! / Ș i nu mai vreau 
să ș tiu pân` la sfârș it / Cine-a iubit frumos, cine-a 
greș it, / cine-a plecat din joc, / Cine-a rămas, / Cine 
ș i-a smuls pereț ii rând pe rând / Cine s-a-ntors 
mereu cu ziua-n gând, / Cine-a pierdut ș i cine-a 
câș tigat / De toate-nlănț uit sau dezlegat; / Cine-a 
crezut mai mult în celălalt, / Sub cerul prea străin ș i 
prea înalt. / Când am să uit cum sună glasul tău, / 
Decât tăcerea, ce-mi va fi mai rău? / Ș i cum să pot sub 
stele înnopta, / când nu mai simt ce-nseamnă umbra 
ta? / Numărători de ploi din doi în doi / Iubito, câtă 
lume între noi!”

Versurile citate anterior vin să reliefeze încă o dată 
ceea ce acest articol a încercat să facă evident ș i 



literatură universală

Când lumea doarme 
şi poeţii se transformă în păsările cerului

„Când pornesc spre patrie
Au inima însorită
Când se întorc
Iau cu ei
Cerul cu ploile
Peste umăr
Anotimpurile umplute 
Cu nori 
Cu vise
În nici-un colţ de suflet
Dorul nu-ncetează”
Ramiz Kuqi, Exilaţii, fragment

Născut în satul Kotlina din comuna Kaçanikm, actualmente 
în Kosova, de câţiva ani vieţuind în Norvegia, la Oslo, Ramiz 
Kuqi, a publicat poeme încă din studenţie (prima dată în revista 
literară „Jeta e re”, din Prishtina, în 1977), semnând ulterior mai 
multe volume.

Din selecţia alcătuită de Ramiz Kuqi şi Baki Ymeri, care 
cuprinde mai ales poeme scrise relativ recent, ni se relevă mai 
pregnant un autor care vede „de departe” lumea „de acasă”. 
Altfel spus, cu ochiul „exilatului”, al celor plecaţi fiecare din 
cine ştie ce motive departe de meleagurile natale şi care „când 
pornesc spre patrie/ au inima însorită”, iar „când se întorc/ iau 
cu ei/ cerul cu ploile”. Pentru cel plecat parcă „au înnebunit 
anotimpurile, spune titlul unui poem, iar „ziua de azi nu mai 
are vise” (de remarcat cele câteva secvenţe sezonale, mai ales 
autumnale, în care încearcă poate o tentă de 
„antropomorfizare”, de contopire/ revărsare în/ din sinele 
autorului). „Azi unde sunt?” (se întreabă autorul, el care „în 
fiecare primăvară/ am sărutat munţii”), acum când „cad peste 
Europa/ penele secolelor” şi „cucuveaua neagră/ fâlfâie/ peste 
cerul meu.” Un poem definitoriu pentru această latură a 
selecţiei de faţă este „Leubsdorf”, în care, scrie autorul, „exilul 
mi-a topit/ visele”, şi „întunericul îşi întinde braţele/ peste 
Leubsdorf/ ca o pelerină/ poartă navele/ pe spinare/ dorul 
patriei”, căci „fiecare drum/ cade/ ca un pian stricat” când eşti 
departe. Cel plecat trăieşte în două locuri – fizic, în locul unde 
munceşte, sufleteşte, cu inima, acasă. În viziunea lui Ramiz 
Kuqi „dorul celor exilaţi/ fierbe împreună cu visele Patriei”.

Nu e un volum monocrom din punct de vedere tematic şi al 
tonului, dar aceasta pare culoarea definitorie. Poate că l-am 
putea defini, pe scurt, drept un autor care vorbeşte despre dor 
(doar, scrie el, „în pupilele dorului/ strajă la frontiere au 
versurile”). (Să remarcăm doar că, dacă am vorbi în grilă 
bahtiniană, despre cuvintele cheie, alături de vis, patrie ş.a., dor 
este cel mai des folosit cuvânt, de cca. patruzeci de ori.) Sau 
scrie despre durerea din inima sa (căci poeţii sunt, în viziunea 
lui, „cântăreţi ai durerilor umane”, iar pentru cei plecaţi de 
acasă, „exilaţi”, „în nici un colţ de suflet/ dorul nu-ncetează”), 
despre nostalgie, despre căutarea libertăţii; poate este şi un poet 
al mării. Sau, mai rar, al dragostei/ al aşteptării/ căutării – 
„când sunt anotimp/ când nu eşti frunză/ şi floare de bujor/ 
dorul nu doarme/ de durere/ Unde sunt visele/ Când nu 
vii?”.

Uneori pare că re-aşează clipele, pe cele trăite cu sufletul, cu 
trupul, în siajul zicerii versificate, de parcă scrierea, creaţia 
lirică ar fi ca un lac în care se reflectă imagini/ sentimente/ 
gânduri pe care i le „oferă” timpul. Autorul nu face eforturi 
stilistice, ci doar aşterne ce simte/ gândeşte în vers. Fără a fi 
lipsită de metafore, scrierea lui este una parcă mai mult 
confesiv-descriptivă, fără „încordări” lingvistice, fără 
complicaţii. Astfel, pare că îşi colorează gândurile în culoarea 
unei anume spontaneităţi, de multe ori.

Faptul că în limba română au apărut autori de limbă 
albaneză care vieţuiesc în diverse spaţii, sunt de diferite 
coloraturi valorice/ stilistice/ tematice, este de natură a crea în 
ochii cititorului de la noi o imagine cât mai aproape de cea reală 
a felului în care se scrie azi în această limbă. „Dacă e adevărat 
că sunt poet din mila Domnului – sau din a Diavolului – atunci 
sunt poet şi prin tehnică şi efort şi prin faptul că îmi dau seama 
absolut de ce este un poem”, scria Federico Garcia Lorca. 
Probabil Ramiz Kuqi are propria înţelegere asupra a ce 
reprezintă a scrie versuri pentru el, definindu-şi, aidoma lui 
Lorca ori altor poeţi, cu cel fel de cerneală picurată din inimă îşi 
scrie textele şi ce anume oferă cititorilor.

Cititorul avizat îşi va face, desigur, propria selecţie şi 
propria grilă de valori, dar să remarcăm acum apariţia în limba 
română a unui alt volum, semnat de un alt autor de limbă 
albaneză. Cititorii îl vor aşeza unde îi este locul în rafturile din 
biblioteca gândurilor lor. 

Ramiz Kuqi, Heshtje biblike/ Tăcere biblică, 
poezie albaneză din Norvegia, versiunea în limba română: 
Baki Ymeri, pref. M. Chelaru, Redacţia Revistei 
„Albanezul”, în colaborare cu „Uniunea Culturală a 
Albanezilor din România”, Bucureşti, 2012
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S-a născut în 1947. Locuieşte în Ljubljana. A fost preşedinte 

al Clubului de Haiku din Slovenia, editor al revistei acestuia, 
Letni časi/ Anotimpuri. Opera ei este cunoscută pe plan 
internaţional. Două cărţi de haiku ale ei (Metulj na rami/ Fluture 
pe umăr, 2004 şi Notranja osvoboditev/ Eliberare interioară, 2006 au 
fost publicate în Slovenia şi Macedonia. A câştigat premii 
pentru haiku în Slovenia, Croaţia şi Japonia. Publică haiku în 
câteva reviste literare din Slovenia şi online. În România a fost 
publicată în revistele „Carmina Balcanica”, „Kadō” şi, acum, 
„Cronica”.
*
eclipsă de soare
florile-soarelui Prezentare şi traduceri de Marius CHELARU

pe cuverturile noastre
*
soarele amiezii
un melc ascunde
patru coarne
*
nori de vară
un băiat vede avioane
bunica lui perne
*
sfârşitul vacanţei
norii dau forma
unui golf
*
un nor rece
nimiceşte
tinereţea lunii
*
ultima zi a anului
un fermier cară îngrăşământ
pe pod

Edin Saračević
Născut în 1964, predă filosofia la Ljubljana. Publică haiku în 

reviste de poezie şi diverse jurnale în Slovenia şi în străinătate. 
A câştigat trei premii la concursurile „Apokalipsa” şi unul în 
Japonia. În 2001 a fondat un concurs de haiku în Slovenia, care 
a devenit un eveniment anual important. A fost membru a unor 
jurii de haiku în Slovenia. Primul lui volum de haiku este 
Bonbon na dežju / Bomboană în ploaie.
*
un copac ofilit
încă îşi spune
povestea
*
într-o albie secată 
caut poemul vieţii –
haiku…
*
umbra mea
trece râul
pe lângă podeţ
*
roţile trenului
taie şi apasă
vidul nopţii
*
urme de lăbuţe
în nea – mă duc la
copilăria mea
*
doi corbi în zbor
între ei Basho

Brane Grgurovič
S-a născut în 1957; locuieşte în Izola. După absolvirea 

facultăţii lucrează ca economist; Scrie haiku din 2007. 51 din 
poemele sale haiku a fost publicată în revista slovenă 
„Apokalipsa”, în 2011. La a 14-a ediţie a concursului acestei 
reviste, 2011/12, a fost premiat. În 2012 a publicat haiku şi în 
jurnale croate. 
*
vântul vânând 
norii plumburii
aduce păsări
*
valuri înalte
tremurând de frig, un pescar şi pescăruşii
speră 
*
nori de vară
fugind spre niciunde
îmi zăpăcesc pulsul
*
largul mării
pescăruşul este un pescar
pescarul e un pescăruş
*
frunze în ţarină
câte poveşti n-au fost încă
şoptite
*
vânt de toamnă
câteva monede sună
în buzunarul meu 

Tevž Potočnik
Matjaž Tevž Potočnik s-a născut în 1968. Este economist şi 

locuieşte în Prevalje. În ultimii 18 ani a lucrat pentru organizaţii 
de caritate. Din 1989 a publicat şase cărţi de poeme, şi recent a 
început să scrie haiku, publicând online. În 2012 a publicat 
haiku în două jurnale croate.
*
pe câmpuri
primii paşi
ai unui copil 
*
frica mea
pod suspendat deasupra râului
la primul sărut
*
vârf de munte
la veşnicul orizont
caut o mână
*
răsăritul de soare pe calendar
trezeşte data
aniversării noastre 
*

mergând spre nicăieri
împachetez bagajul
în cea mai mică valiză 
*
umbra unei casei
un băiat cu mâinile arcuite
cere pâine
Ivanka Kostantino 

S-a născut în 1952, este din Šmihel, scrie proză şi poezie. 
Din 2006 e pasionată de haiku. La ediţiile a 13-a şi a 14-a ale 
concursului revistei „Apokalipsa” i-au foste selectate şi 
publicate poeme. În 2012 a publicat haiku în două jurnale 
croate. Publică şi online.
*
degetele soarelui
trezesc mireasma
unui tei mare
*
în jocul cu ceaţa
soarele dimineţii
pierde lupta
*
câmpuri inundate
plopii îşi scaldă
umbrele fierbinţi
*
tabla de şah a cerului
un vânt puternic mută
piesele albe
*
noapte vântoasă
rafalele ei
aduc începutul zorilor
*
cer de vară
transatlanticele
ploaia

Poezie din Mongolia

E. Bold
E. Bold (Eboalede) s-a născut în Alshaa, în Mongolia 

interioară, în 1966, a absolvit în 2004 universitatea, specializare 
în limba şi literatura mongolă.

Stepa galbenă

În galbena stepă mongolă
unde sufletele strămoşilor
oferă protecţie,
căci atunci când ne-am amintit faima oamenilor buni,
vântul biciuia în tornade.
În stepa galbenă a dragilor mei prieteni,
un miraj strălucitor se târa înainte,
ca şi suspinul companionului meu.
În melancolica stepă galbenă
potecile vechilor cerbi
se împletesc ici şi acolo
cum o cămaşa uzată a unui tocit deel.
În galbena stepă goală,
Când poveşti luminoase, ca şi caii,
Mi-au venit deodată în minte, 
Mi-am ridicat vioara şi-am plâns.
În stepa galbenă a epopeilor,
vântul îşi petrece ziua visând la mânji,
rătăcind neliniştit deasupra pământului aspru.
Stepele galbene ale cailor
nu gândesc nimic despre zborul 
neînsemnatelor ciocârlii,
care urcă în infinitul gol.
Prăfoasa stepă galbenă
revelează nenumărabilul,
şi crestele sunt ca nişte răni tocite
ca şi cum Lumea a plecat în grabă.
În stepele galbene ale bătăliei
vigoarea vasului revărsându-se nu ţinut cont
de marile nevoi ale poporului
venele umflându-se în gâturile lor.
În paşnica stepă galbenă,
nu era nimeni să ştie
cum de părea să nu fie nimic,
nici măcar un neplăcut fior.
În stepa galbenă a tatălui meu
fericirea tinerească
a noilor născuţi
era împodobită cu gheaţă aurită.
În stepa galbenă a cămilelor fătate
turmele mele sunt răvăşite,
şi sufletul mei este exilat.
Stepa galbenă a minţii
este goală şi aspră şi pustiită de furtuni,
sensul Istoriei Secrete este ascuns
în ceruri, unde s-a întors anul trecut.
Blânda stepă galbenă
are cămăşile pătate de lapte,
ca roba de vară fanată a mamei mele.
Stepa galbenă a iubirii
caută ceva,
e ca şi cum eu mă tot întorc mereu.
Stepa galbenă a dorului
Are gura plină de poezie
dar eu sunt pe jos,
fără un toc, şi asta fără nici un motiv serios,
în astă stepă a poeziei.

Balcanica

Orientalia
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Academia Păstorel
Muncitorii stăteau tolăniţi pe marginile gropii, fumau liniştiţi şi se uitau amuzaţi la 

arheologii care se păruiau de mama focului încercând să lămurească o chestiune care 
numai lor li se părea importantă. Despre ce era vorba? În urmă cu aproximativ zece ani, în 
centrul oraşului apăruse necesitatea unui pasaj subteran. Primăria, promptă, aşa cum este 
de obicei atunci când vine vorba de sifonat ceva fonduri, a deschis lucrările. Doar că, după 
primele lopeţi de pământ date la o parte, au fost descoperite nişte ziduri de incintă 
aparţinând unor construcţii vechi de peste cinci sute de ani. Deci, un sit arheologic! 
Bucuria muncitorilor, deoarece nu se făcea să întrerupi plăţile pentru bunul mers al 
lucrării, iar săpatul a intrat în sarcina arheologilor şi a uneltelor specifice acestei meserii: 
măturică, pensulă, linguriţă şi spatulă. Cu randamentul de rigoare! Stupoare însă! După ce 
zidirile au fost, în mare parte, decopertate s-a descoperit că un perete avea o plombă din 
cărămizi cu ştampila fabricii actuale şi priză din ciment modern, nu mortarul ecologic pe 
bază de ouă şi lapte de acum jumătate de mileniu. Un vânt de nebunie bătu prin mediile 
universitare. Aşa ceva era imposibil! Studiile întreprinse asupra subiectului s-au derulat 
ani la rândul şi s-au încheiat abia când nepotul ministrului culturii a susţinut o teză de 
doctorat, în care a explicat cu argumente, că aşa ceva nu există. Prin urmare, a obţinut 
Magna cum laude, ieşiri peste hotare şi, firesc îngroparea construcţiei, plus sistarea 
lucrărilor la pasaj deoarece apăruseră oportunităţi financiare mult mai serioase în altă 
parte. Mai ales că şi muncitorii mai tineri se cam evaporaseră între timp spre alte zări.

Şi totuşi, misterul exista! Iar acesta era cunoscut de câţiva iniţiaţi, muncitori 
constructori la rândul lor. Însă, aşa cum îi ştim, ei sunt păstrătorii de veacuri ai marilor 
secrete şi nu ne putem aştepta să îl facă, tocmai pe acesta, cunoscut.Totul începuse cu 
aproximativ un an înaintea deschiderii şantierului pentru acel pasaj subteran, cam aşa...

***
Costel aruncă o cărămidă şi un jet de înjurături de cea mai bună calitate în motanul 

pitit după crengile bătrânului nuc. Motanul îi răspunse cu o privire galbenă, plină de 
dispreţ şi continuă să mănânce, elegant, micii şterpeliţi, adică micul dejun al vrednicului 
Costel. Disperat de insuccesul acţiunii de recuperare, bietul om privi cu amărăciune 
cartonul unsuros, mica grămăjoară de muştar şi felia de pâine care-i rămăsese ignorată de 
motan. Durerea, după cum prea bine ştim, provoacă, de regulă, crize existenţialiste 
însoţite de profunde spasme filozofice. Nici chiar Costel nu putea face excepţie de la 
această regulă. Desigur, nu se punea problema unor simplisme de genul „merh light” sau 
„e pur si muove”. Adâncurile amarnic zdruncinate ale bravului constructor  clamară:

- Bă, cum pizda mă-sii, mai beau io acu' berea, făr' nimica dă glojdeală!? Însă, exact în 
acelaşi moment, inteligenţa sa nativă îi dădu şi răspunsul. Fericit, Costel întinse cu degetul 
muştarul pe felia de pâine şi muşcă. Plescăi încântat de rafinamentul compoziţiei, fără a 
face exces de imaginaţie, deoarece aceasta i-ar fi putut da conexiuni cromatice şi de textură 
între muştar şi resturile metabolice ale bebeluşilor. Aşadar, se verifica, iată, şi preceptul 
biblic al celor săraci cu duhul, dar fericiţi, ca fiind singurii probabili locuitori ai 
paradisului. Oricum, raiul prezent, gâlgâia deja, curgând impetuos pe gâtlejul cam ars de 
băuta din seara trecută. Un nou tzunami de bere spălă şi ultima înghiţitură, iar Costel, 
sătul şi împăcat cu sine, râgâi sonor şi se culcă la umbra unor saci de ciment, trăgându-şi 
basca pe ochi. Numai că, aşa cum prea bine ştim, fericirea este o stare absolut trecătoare, 
chiar şi în cazul muncitorilor constructori.

Un bocanc plin de var se înfipse energic în coastele bietului om, iar o voce 
asemănătoare unui pickhamer îi perforă creierul plin de endorfine:

- Bă-n nafura mă-tii, unde te-am trimis io şi ce ţi-am spus să faci!? Flăcările iadului 
dislocară subit iluzia unui rai pe deplin meritat. Costel dispăru pe schele mult mai agil 
decât, cu câteva clipe în urmă, hoţomanul de motan. Ca să fim sinceri, nici un constructor 
nu doreşte să-l înfrunte, sau să-l înfurie pe meşter, iar specialitatea de bază a lui Costel era 
dispariţia de la locul faptei. Prin urmare, destul de ruşinat, se strecură printre ceilalţi 
muncitori care începuseră deja să joace şeptică, încărcă rapid o roabă cu cărămizi plus trei 
saci de ciment, acesta fiind ordinul necruţătorului său şef, pentru a-şi justifica prezenţa pe 
şantier. Ieşi cu roaba în stradă şi plecă să îndeplinească misiunea. Era obligatoriu, fiind cel 
mai tânăr membru al echipei. Fluiera şi împingea roaba...

Dacă ar fi fost budist, despre Costel s-ar fi putut spune că atinsese desăvârşirea şi că 
stătea cu piciorul în buza Nirvanei, dat fiind că nici un gând nu-i tulbura existenţa în 
aceste momente de exemplară dăruire profesională. Sarcina sa permanentă era să 
transporte zilnic o parte din materialele de construcţie aparţinând casei pe care o 
construiau, către o alta din apropiere, evident pe bani, mai precis pe banii nefericitului 
care apelase la această firmă. De altfel şi celălalt şantier era tot al firmei lor, iar vânzarea 
frauduloasă a materi- alelor dădea impresia de chilipir tuturor, însă singurii care scoteau 
bani din afacere erau muncitorii. Restul, pierdeau toţi, dar asta nu îngrijora la modul 
serios pe nimeni. În afara proprietarilor, dar ei, oricum, nu aveau alternativă, deci, treaba 
lor! Prin urmare, Costel avea toate motivele să fie mulţumit de sarcina sa zilnică, fiind 
singurul lucru la care se pricepea cu adevărat şi aducea, întregului colectiv, un mic venit, 
suficient pentru băuta de seară de la crâşmă. Se simţea util şi chiar important, aşa că nici 
nu-şi dădu seama când a ajuns la obiectiv, nici că în jurul său totul era schimbat şi nici că 
locul nu mai semăna defel cu cel de ieri. Însă nu putu să nu rămână căscat de uimire când 
văzu că muncitorii constructori, unii îmbrăcaţi numai cu izmene, pletoşi şi bărboşi, lucrau 
toţi, cu o râvnă de parcă ar fi fost pe şantier patronul firmei. Nu apucă nici măcar să dea cu 
basca de pământ, fiindcă unul dintre ei strigă de pe schelă fără să întrerupă truda:

- Jupân Meletie, vezi că a venit ucenicul cu materiale!
De Costel, încremenit acum de uimire precum o statuie, se apropie un om care pe 

lângă izmene mai avea şi nişte ciubote în picioare plus o jordie sub braţ. Rânjea cam ştirb 
duhnind a usturoi, dar se uită meseriaş la încărcătura roabei, spuse mai mult pentru el că: 
”Io-ti-te ce le mai trece prin cap robilor”, îi dădu un mic ban de tinichea lui Costel şi-l 
scoase din confuzie plesnindu-l aprig cu jordia, care acum se dovedea a fi o vână de bou 
cu inserţie metalică.

- Hai, urcă şi dă-i drumu'! răcni numitul Meletie împroşcându-l cu saliva care ţâşnea 
nestingherită printre puţinii săi dinţi.

- Domnooo, io-s calificat nuuu..., io nu lucrez aşaaa... reuşi Costel să bâiguie în timp 
ce, impasibilă, jordia mai execută două aterizări. Luat de spaimele morţii şi de focul 
Gheenei care tocmai i se aprinsese pe spinare, bunul om îşi dădu seama că drepturile 
omului nu erau chiar o prioritate pe acest şantier şi o zbughi spre singurul loc de scăpare 
posibil. Respectiv schela, având sacii de ciment în spate. După el urcară alţii cu cărămizile, 
aşa că, începu, plin de frisoane, să facă urgent mortarul şi să pună cărămizile una peste 
alta, corect, după toate normele, deoarece de jos îl priveau ochii pofticioşi ai fiarei, care, 
din timp în timp, îşi sufla nasul şi îi rânjea, aparent amical. Cam într-un ceas termină şi, ca 
să nu moară de oboseală, sau durere, preferă să leşine...

- Bă, futu-ţi amigdala mă-tii, auzi Costel o voce plăcută, familiară. Unde te-am trimis 
io, bă, boule? Şi cum dracu' de mai dormi şi acu' la terminarea programului, când trebuie 
să mergem şi noi ca oamenii la căşile noastre! Cu ce, bă, cu ce, dupe o zi dă muncă, dacă tu 
nu ai dus materialili?!

Costel se ridică dintre baloţii de vată tehnică şi, cuprins de un entuziasm sincer, îl 
îmbrăţişă pe maistru, pupându-l de zor pe obrajii ţepoşi. Se linişti abia când primi un 
pumn în stomac, iar după ce-şi regăsi suflarea începu să rostească vorbe fără nici un 
înţeles:

- Şefuuu, să mor io dă te minţ, am trecut păntr-o gaură dă vierme, bree, am intrat într-
un continuum spaţio-temporal, tocmai la mama dracu' la nişte sălbatici care munceau în 
construcţii şi era să decedez acolo, că m-au pus ăia la hâială două ceasuri, dă m-au 
nenorocit! Să-nebunesc, nu alta, zău!

- Bă, gaura aia po'a să fie şi a lu' mă-ta! Mie să-mi dai banii pă materiale, că uite, n-are 
băieţii d'o bere, acu' după o zi dă trudă! Aia să faci! Dacă nu ai adus nimic, dai dă la tine, 
că te ia mama dracu' şi nu mai pupi, trai în construcţii câte zile oi mai avea io, ne-am 
înţeles?!

- Şefu', dau oricât, bre, să moară mama, bine c-am scăpat cu viaţă!
Pentru restul echipei era clar că boul de Costel se apucase de cine ştie ce droguri că de 

la băutură nu putea să vorbească prostiile astea. Dar nu conta! Dacă dădea de băut!
Cert este că în seara aceea au băut pe deşelate, că doar nu plăteau ei, deşi tontul de 

Costel tot încerca să-i lămurească despre păţania lui arătându-le un ban vechi, fără 
valoare. A doua zi însă, bietul de el nu a mai apărut la slujbă. Luase hotărârea să se apuce 
de cerşit, deoarece stresul vieţii de muncitor în construcţii i se părea mult prea mare şi se 
temea să nu moară tânăr, de vreun icter ceva.

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Apoi cu belciugul băgat drept în nas,
Dar mândru de faptul că e suveran,
Zadarnic încearcă să prind iar glas

 
Strigându-i că ţara o duce-n Infern:
Doar el l-a votat să devină etern
Pe omul politic mereu MITOMAN.
Mihai Haivas

SONETUL VISCOLULUI

În geamuri bat cu degete din neaua
Cu care-acopăr spaţii necuprinse,
Iară pe culmile ce par ne'nvinse
Troiene-aşez precum drumeţul şaua.

Pe buză vă îngheaţă zeflemeaua
Când alarmate ştiri, anunţă prinse:
Tractoare, pluguri sau maşini deprinse
Cu lupte doar prin fulgi ca floriceaua.

Nu-s case-n care focul să trosnească
Pe priciuri reci zac babe degerate
Trăgând de-o ţuică să se încălzească

Şi-n crâşme stau ţărani cu chip de iască
Ce-aşteaptă-n lungi tăceri înfiorate
Să vin-armata să-i dezăpezească!

Mihai Batog-Bujeniţă

VINUL ROŞU

Privind la vinul roşu cum curge în pahar,
O lavă sângerie dintr-un ocean în foc, 
Toţi ochii din celule se aţintesc, pe loc,
Să-i prindă rubiniul, la piept, în buzunar.

Nu-s multe clipe-n viaţă, c-un astfel de noroc,
Să poţi gusta divinul, se-ntâmplă tot mai rar,
Să-ţi curgă în fântână, dumnezeiescul har
De-a semăna iubirea, în oricare loc.

Se-ngemănează raza cu fibrele din piatră
Îşi strange toată vlaga ca să formeze sori
Ce vor porni, năvalnic, pe-a visurilor vatră.

Se-aprind în case stele, cresc mugurii în pom,
Se acordează strune pe sute de viori
Încet – încet lumina, se cuibăreşte-n om.

Constantin Profir

CONSTATARE ASTRONOMICĂ
Noaptea, ştim, pe cer apare
Carul Mic şi Carul Mare,
Dar mai este, din vechime,
Încă unul...cu prostime!
 
CONSECINŢELE CRIZEI
Când e sărăcia-n toi,
Peste ţară dă beleaua:
Cad nădragii de pe noi,
Chiar de strângem iar cureaua!
 
ÎNTINDEREA CRIZEI
Când este vorba despre criză,
Reiau, ce v-am mai spus odată:
Deşi, pe toţi,ne ţine-n priză,
Nu-i toată lumea ,,conectată".

Ioan Maftei-Buhăieşti

AUTOEPITAFUL UNUI BEŢIV
Nu beat fiind aş fi murit
Cum mă bîrfesc cei răi de gură,
Ci eu, doar n-am mai reuşit
Să mă trezesc... din băutură.

DIFERENŢĂ ÎNTRE BĂUTORI
De nu mai are loc, se pare
Că vinul ce-au sorbit din oale,
Se duce-n cap sau în picioare...
Pe unde află spaţii goale.

EPIGRAMIŞTII LA CRAMA COPOU
Deşi-au golit din plin pahare
Şi n-au ţinut la număr seama,
Stau încă bine pe picioare...
Şi masa lor şi epigrama.

Gheorghe Bălăceanu

SOLUŢIE BUGETARĂ
Guvernanţii cer în cor
Ca golita visterie
Să o umple-un biet popor
Cu impozit pe prostie.

FEMEILOR LE PLACE ŞAHUL
La şah, femeile adoră
Să schimbe calul pentr-o tură;
Nici pe nebun nu îl ignoră
Când depăşeşte o ...măsură.

DORINŢA  UNEI FEMEI
Bărbatu-n Parlament sau chiar mai sus,
Bani mulţi, concedii în Canare
Sau câte alte n-ar mai fi de spus
Ce îşi doreşte doamna...tare!

Nicolae Stancu

STUDENŢEASCĂ
La noi,studenţii,câţi există,
Oferă-o realitate tristă:
Prezenţa-n scripte - colosală,
Dar prea puţini la ore-n sală. 

BUGET DE AUSTERITATE
Bugetul s-a votat şi-i cunoscut;
Cu optimism, românul face faţă,
Căci pensii şi salarii nu îngheaţă
Ci cresc, constant, cu...ZERO ABSOLUT!

Mihai Stancu

         

SONET POST- APOCALIPTIC

Am aşteptat Apocalipsa Maya
Spre a ciocni cu ea un păhărel,
Şampanie sau poate Cotnărel,
Spre a-ntreţine-n Univers văpaia.

Dar mapamondul n-a clintit de fel,
Căci nu l-a amuzat deloc trăsnaia,
N-a fost cutremur, n-a venit nici ploaia, 
Doar a zâmbit, cu tâlc, Mefistofel.
Iar anul viitor, ce-i… treisprezece,
Ne va purta spre alte noi  făgaşe,
Cu alte profeţii ce iute-or trece,

Uitând de cei lipsiţi complet de har
Ce s-au uitat prin textele mayaşe
Cum am văzut, ca… mâţa-n calendar     

Eugen Deutsch

Al.O.Teodoreanu (Păstorel) altfel decât îl ştim
 
LIED 

Toamna a căzut,
Peste parcul mut.
Tainicule dor,
In zadar te alint.
Trandafirii mor.
Visurile mint.

Toamna trece acum.
Învelită în fum.
Unde-i de argint
Glasul ei sonor?
Trandafirii mor.
Visurile mint.

Toamna mi te ia,
Vis stingher, cu ea.
Lacrima de dor
Strop de mărgărint.
Trandafirii mor.
Visurile mint.

CÂNTEC INUTIL 

Te-ai ivit podoabă
Peste vis, iris.
Inima e roabă
Negrului plictis.

Cu desenul pur,
Te-ai topit în fum.
Floare de azur,
Unde eşti acum?

S-a aprins în schimb,
Luminând mereu,
Ca să-ţi fie nimb, 
Gândul, curcubeu.

Suflet amărât,
N-o mai căuta!
Viaţa nu-i decât
Amintirea ta!

Păstorel

SONETUL TRÂNTORULUI

Priviţi-l pe holteiul cu pricina,
E specimenul care trândăveşte
Se miră oamenii din ce trăieşte, 
Dar e cuplat - se pare – cu vecina.
 
 Când bani nu are, dânsul poposeşte
 Pe la vreo hărnicuţă, ca albina,
 În ziua când aceasta ia chenzina
 Şi-apoi, spre dimineaţă, o roieşte.
 
 Iar când ajunge la aman, sărmanul,
 Convins că nici prostimea nu-l jeleşte,
 Se stinge ca o flacără, vlăjganul. 
 
 Ar fi de reţinut, deci, o idee,
 Bărbatului holtei se potriveşte:
 Că-n viaţă ai nevoie de femeie!

Aurel Baican

SONETUL PRIETENIEI

De-aplaudă prietenul iubit
La reuşita ta, nu-i da crezare:
Amic adevărat e-acela care
Cu sfatul lui tu te-ai desăvârşit.

Iar supărat de eşti, ca fiecare
Că n-ai realizat ce-ai plănuit
Când îţi arată unde ai greşit
De-o trainică-amiciţie e-n stare.

În încheiere vreau să înţelegi,
Ca sufletu-ţi curat tu să îl legi
De oameni ce-ţi vor binele în viaţă

Că sincerele-aplauze sunt rare
Şi falsa mângâiere tu învaţă
S-o poţi schimba în critica ce doare!

Georgeta Paula Dimitriu

SONETUL VOTANTULUI VEŞNIC PĂCĂLIT

Nu-i tobă de carte, dar bun e de plisc
Şi fără ca lumea să-i simtă hoţia,
Profită că-n ţară e mare prostia
Şi-ajunge alesul pe-un mult prea-nalt pisc.
 
Votantul credul, stimulat şi prin ,, fisc",
Îşi pune ştampila, făcând nebunia
Să-i dea iar puterea... şi-astfel România
Devine o ţară cu-nalt grad de risc.

Gaura de vierme
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degustări cultural - literareRănită mortal de imperfe ţiunile zilei, 
zăpada, piele cu solzi de balaur, se 
împiedică pe galaxia drumului 

c

1

Somelier de serviciu,

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

colecţia autorului.
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„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. ”

Traian T. Coşovei

 „Oh, nu credeam că moartea are o atît de perfidă putere,
prin gura mea ca printr-o lunetă filozoful priveşte stelele
prin gura mea ies furnicile din pămînt
mă credeam nemuritor şi trăiam ca atare”

Ion Vădan (1949-2012)

„am fost nebun să mă iubesc cu tine cînd se iubeau atîţia 
mari / nebuni mai buni mai răi mai fraieri decît mine că-ntr-
un ospiciu / nu poţi să-i aduni dar mai nebună ai fost tu pot 
spune să crezi că / eu voi crede în minciuni cînd am văzut 
problema cum ţi-o pune / cel mai frumos nebun dintre 
nebuni...” scrie Nicolae Silade în Actualitatea literară, nr. 24-
25 / septembrie-octombrie. În acelaşi număr, am citit cu 
interes paginile dedicate lui Paul Goma oferite de Petru 
Ursache (Omul din Calidor), Magda Ursache (După 35 de ani 
sau  „ce-ai fost, ce eşti, ce-o să fii”) şi Dumitru Ungureanu 
(Jurnalul unei dez-amăgiri), alături de fragmente dintr-un mai 
vechi interviu realizat de Flori Bălănescu şi un text din 1995 
(Către compatrioţi). Textele asumate de Ela Iakab (Moartea, o 
pustie a hierofaniei promise) şi Remus V. Gorgoni (Lăsaţi cărţile 
să vină la mine!) completează fericit un număr din care am 
mai reţinut poezia celestă semnată de Daniela Raţiu, Becir 
Vucovici (prezentare şi traducere de Liubiţa Raichici), 
Nicolae Silade, Jadwiga Mizinska şi Ryszard Kornaki 
(prezentare şi traducere Alexandru G. Şerban), dimpreună 
cu proza de bună factură semnată de Sebastian Spiler 
(Despărţirea), respectiv Liviu Andrei (Wolfang).

Un sumar bogat şi variat ne oferă şi Curtea de la Argeş, 
nr. 10(23), din al cărui sumar am reţinut cele oferite de 
Gheorghe Păun (Între şah şi GO), Cătălin Mamali (Integritatea 
malefică), Dan D. Farcaş (Pariul filosofic), Sorin Istrail, 
Solomon Marcus (Turing şi von Neumann despre creier şi 
calculatoare), Dragoş Vaida (Ştiinţa, mod de a înţelege lumea), 
alături de Marian Nencescu (Din „tînguirile” sufletului 
românesc), Emil Lungeanu (Poliţa de asigurare pentru catedrale 
pierdute) dimpreună cu Giampaolo Trotta (Muzicalitatea 
culorii) – în traducerea Lilianei Mageri.

În Timpul, nr. 10(163), Dorin Tudoran scrie cu năduf 
(Gustul menşevic): „Una dintre formele isteriei româneşti de 
astăzi este aceea pe care aş numi-o isteria lingvistică [...] 
Golirea cuvintelor de sensul lor real, primar, va constitui un 
coşmar de foarte lungă durată, o tragedie pentru care 
intelectuali publici de toate culorile politice sînt profund 
vinovaţi. Cînd ai acces la concepte, cînd ai proprietatea 
termenilor, dar goleşti, cu bună ştiinţă, cuvintele de sens 
pentru a merge la război cu ele, nu ţi se cuvin circumstanţe 
atenuante: eşti o javră! Un război civil poate începe şi de la 
golirea de sens – spui ceva, celălalt înţelege altceva. Celălalt 
spune un lucru, tu înţelegi alt lucru. După o vreme, soluţia 
vine în chip natural: «ia să-i iau eu gîtul ăluia, că habar n-are 
ce vorbeşte!»”. În acelaşi număr, am citit cu folos cele scrise 
de Ovidiu Pecican (Condiţii ale filosofării originale româneşti), 
Adrian Niţă (Logica pură a realităţilor), Gabriel Andreescu 
(Cine este în spatele discreditării lui Mihnea Berindei?), 
Petronela Nica (Oameni, cărţi şi vise de mărire), Tiberiu 
Brăilean (Secolul următor), alături de Andreea Grinea 
Mironescu (Paul Zarifopol: un modern privind înapoi), Crăiţa 
Ioana Florescu (Despre logică şi alţi demoni) şi Horia Pătraşcu 
(Sentimentul mizeriei ontologice. Pentru o recunoaştere a 
afectivităţii spirituale). De remarcat şi interviul realizat de 
Melita Forstneric Hajnšek cu Silviu Purcărete (Fanatismul e 
de dorit numai în teatru), alături de poeziile propuse de 
Ovidiu Raul Vasiliu, Phillipa Lawrence (în traducerea 
Simonei Sămulescu) şi Emil Brumaru (Îngerii merg înainte de-
a buşile…): „Îngerii merg înainte de-a buşile / Ca să-ţi 
deschidă larg uşile / În faţa sînilor cu care treci mîndră, / 
Printre balaurii veşnic la pîndă, / Din scorburi, peste cleştare 
şi praguri / De muşchi înverzind şi mustind în huceaguri, / 
Pe unde sînt porcii mistreţi cu belciuge, / De aur în rît, 
scormonind hălăciuge, / Şi cîntă muiaţi la răstoace / Brotaci 
şi brotace...”. 

„Mereu pe fază: foarte atent nu la curente, ci la curenţii 
de aer din viaţa literară. Ce va să facă dacă are o vocaţie de 
giruetă?” comentează Gheorghe Grigurcu („Rînduri 
echidistante”) în Familia, nr. 10(563), număr dedicat Zilelor 
revistei. Grupajul conţine un cuvînt lămuritor (Ioan 
Moldovan), confesiunile lui Ion Pop, colocviul revistei (Adrian 
Alui Gheorghe, Vasile Dan, Ion F. Pop), alături de grupajul 
poetic Un singur poem, asumat, între alţii de Violeta Savu, 
Viorel Mureşan, Luminiţa Dascălu, Gheorghe Vidican, Ioan 
Matiuţ, Mircea Stîncel, Gheorghe Mocuţa, Andrei Bodiu, 
Romulus Bucur, Rareş Moldovan, Ioan Moldovan, Traian 
Ştef.

„vocea lui Apolodor este divină / e suficient să rostească 
două-trei silabe / dintr-un cuvînt şi se petrec minuni” se 
confesează Ofelia Prodan (Apolodor cel limbut şi preoţii) în 
Vatra, nr. 10-11(499-500), din care am mai reţinut fragmentul 
de roman propus de Constantin Arcu, dimpreună cu un 
incitant interviu (realizat de Iulian Boldea) cu Dan Culcer 
(„Am avut o curiozitate pentru cărţile vechi şi pentru arhive, 
pentru detalii. Ceea ce m-a făcut să fiu mereu într-un fel de căutare 
a originilor”). Tema dezbătută în acest număr este de 
asemenea incitantă: Contracultura anilor ˊ60 şi reflexele sale. 

După cum scrie în Argument Ştefan Borbely: „Contracultura 

anilor ˊ60 face parte din rezervorul de frumuseţe interzisă al 

tinereţii noastre. Toţi am încercat să purtăm plete – vînaţii 
find, pentru această culpă, inclusiv în sălile de cinematograf 
de către profesori vigilenţi şi de către Securitate, toţi 
ascultam Beatles (inclusiv Lucy in the Sky with Diamonds, 
piesa de care nu aveam voie să pomenim), toţi simpatizam 
cu Pink Floyd (The Wall devenind un soi de religie ilicită, 
suprapusă peste senzaţia de claustrare pe care ne-o impunea 
comunismul) şi toţi am trăit, măcar glisat, nostalgic, 
chemarea eliberatoare a Indiei, unde-l ştiam pe Mircea 
Eliade, deşi nu mai era de mult acolo”. Contribuţii notabile 
la conturarea unei dezbateri de înaltă ţinută aduc, între alţii, 
Adrian Matus, Andrada Fătu-Tutoveanu, Daniel Vighi, 
Ileana Vesa, Rodica Grigore, Adrian Mocuţa, Ştefan Borbely, 
Iulian Boldea, Oana Demeter, Emanuela Ilie, Amelia Nan, 
Ancuţa Bodnărescu, alături de Florina Codreanu, Mihaela 
Haşu şi Anamaria Selu.

În Convorbiri Literare, nr. 11(203), Vasilica Oncioaia 
Bălăiţă creionează un portret seducător profesorului 
universitar Getta Angheluţă (Getta Angheluţă sau Agatha 
Christie a şcolii româneşti de teatru. Portret în trei timpi) însoţit 
de un dialog susţinut de aceeaşi profesoară cu studenţii în 
cadrul Atelierului Despre emoţii în teatru („Orgoliul nu merită 
să fie luat în seamă, nici în viaţă, nici în actorie”). Din acelaşi 
număr am mai reţinut şi vă recomand călduros cele semnate 
de Cassian Maria Spiridon (Tratat de îmblînzit 
postmodernitatea), Bogdan Ulmu (Laudatio. Domini Andrei 
Şerban), Andrei Şerban (În artă e momentul să facem lucruri care 
să aducă bucurie), Virgil Nemoianu (Victime şi vinovaţi: spre o 
abordare pluridimensională), Basarab Nicolescu (Un cărturar de 
altădată), Ioan Holban (Stau aici, lîngă aragaz, cu fericirea în 
suflet. O descindere în Halucinaria), Emil Iordache (Eminescu şi 
Dostoievski – jurnalişti la 1877), alături de Adrian Dinu 
Rachieru (Moare poezia?), Vasile Spiridon (O interioritate 
dinamică), Şerban Axinte (Nihilismul zen) şi Adrian 
Tudurachi (În căutarea formei). Poezia (Adian Alui Gheorghe, 
Adrian Munteanu, Dan Petruşcă, Vasile Tudor, Lucreţia 
Andronic, Ştefan Amariţei), inclusiv Biblioteca numărului 
(Lucian Vasilescu – Ţara mea, viaţa mea, dragostea mea. Despre 
modesta mea ratare personală ) şi proza de calitate (Vasile 
Andru şi Gheorghe Schwartz) completează un număr care 
se citeşte cu plăcere şi folos.

„scriu cuvintele acum într-un fel de poem / dar de fapt 
le supun / unui control cu raze X / da, sunt bolnave, / sub 
ele prezentul e ca o tumoare / care atîrnă (e evident)” se 
confesează Adrian Alui Gheorghe în Argeş, nr. 11(365), 
acolo unde am mai citit cele propuse de Liviu Ioan Stoiciu 
(Victime ale comunismului. Cel mai longeviv festival-concurs care 
poartă numele unui poet, la Suceava), Nicolae Oprea (Poetul 
literei „T” – despre delicatul Ion Vădan, recent trecut în 
lumea umbrelor), Al. Cistelecan (Iluzii de intelectual), Nicolae 
Coande (Dumnezeu ca protector şi poet al lumii), Mircea 
Handoca (Mircea Eliade şi Lucian Blaga), alături de N. 
Georgescu (Arătarea cu degetul), Mircea Bîrsilă (Nichita 
Stănescu: imaginarul bizar), Mihai Barbu (Romulus Vulpescu la 
Petrila sau Lăsaţi-mi masca frumuseţii mele), Leonid Dragomir 
(Va supravieţui cultura în plin nihilism?) şi Magda Grigore 
(Orgolii). Am remarcat şi interviul realizat de Lucia Negoiţă 
cu Lucian Chişu („Cultura este la fel de necesară ca lumina 
Soarelui”) dimpreună cu poezia (Alexandru Mărchidan, 
Florian Silişteanu) şi proza (Diana Bădica, Viorel Dianu, 
Horia Dulvac) de bună calitate şi, de loc în ultimul rînd, 
paginile de jurnal (oferite de Nicolae Turtureanu şi Leo 
Butnaru).

„Constat că pierd pasul cu mersul vremurilor. Constat 
mai mult cu mirare şi cu umor decît cu tristeţe. [...] Din ce în 
ce mai mulţi oameni nu se mai pot concentra asupra unui 
subiect pretenţios, nu mai pot citi un text lung (ce să mai zic 
o carte), nu mai ştiu să asculte, nu mai au răbdare să asculte, 
nu pot urmări o dezbatere culturală tihnită, nu mai pot privi 
un film cu adevărat frumos, avînd neapărată nevoie de 
acţiune” constată Mugurel Scutăreanu (Cultura clipului) în 
Tribuna, nr. 245/ 16-30 noiembrie, pentru a găsi şi o 
explicaţie: „Cred că toate acestea sunt simptomele unei 
maladii generate de asaltul informaţional”. Un număr dens 
şi bine echilibrat, din care am mai reţinut cele scrise de 
Vistrian Goia (Din culisele „laboratorului” de creaţie literară), 
Ion Pop (Tudor George, între cîrciumă şi Olimp), Horia Lazăr 
(Literatura şi nebunia), Ovidiu Pecican (În vîltoarea 
infrarealităţii), Laszlo Alexandru (După Tanacu), Marian 
Victor Buciu (Scrisul unui stoic-optimist Matei Călinescu), 
alături de Aurel Sasu (O poveste adevărată), Alexandru Vlad 
(Nicolae Steinhardt – Sensurile libertăţii), Adrian Dinu 
Rachieru (Paradigma dialogică şi „cronotropul postbabelic”) şi 
Dorel Găină (Alb de lume, lume de bine). Bine inserate în 
structura unui număr de revistă atent construit sunt şi 
paginile de proză oferite de Mihai Moldovan (În răspărul 
vremii), interviul, realizat de Gabriela Lungu şi Ioan-Pavel 
Azap, cu scriitorul italian Andrea Bajani („Trăiesc din 
cuvintele pe care le scriu”) dimpreună cu William Shakespeare 
(Henric VI – Partea a treia – traducere şi note Horia Gîrbea). 
Suplimentul Claviaturi, asumat de cenaclul literar din 
Huedin, este o prezenţă plină de prospeţime din care 
semnalez atît versurile semnate de Teofil Răchiţeanu şi 
Rodica Matiş, cît şi proza propusă de Dinu Bălan.

„Dintotdeauna au existat rebeli, opozanţi, conspiratori, 
«căuzaşi», proscrişi, fenomenul dizidenţei depăşind 
spectaculos definiţiile tranşant-restrictive de dicţionar. Însă 
nu din partea tomurilor lexicografice, fie ele oricît de 
prestigioase, trebuie să aşteptăm răspunsuri decisive în 
legătură cu dialectica individ-colectivitate” scrie Constantin 

M. Popa (Morfologia disidenţei) într-un avantext din Mozaicul, 
nr. 11(169), ilustrat cu intervenţiile participanţilor la „a XV-a 
ediţie a Colocviilor şi Premiilor revistei” ce a avut ca temă 
Condiţia scriitorului / intelectualului disident în România 
comunistă. I-am citit astfel pe Nicolae Marinescu (Funcţia etică 
a disidenţei), Ion Bogdan Lefter (Prolegomene la o istorie a 
disidenţei), Gabriel Andreescu (Spre o filozofie a disidenţei), 
Daniel Vighi (Contracultura, subcultură şi underground politic 
românesc în Timişoara perioadei „Aktionsgruppe Banat”), 
George Popescu (Disidenţă vs. rezistenţă prin cultură), 
Aurelian Zisu (Tragicul disidenţei), Cosmin Dragoste („Cînd 
mă plimb / suntem întotdeauna trei. Configurări literare ale 
disidenţei scriitorilor de expresie germană din România”) şi Petre 
Opriş / Cezar Avram (Cazul generalului Ion Şerb: dizidenţă sau 
trădare?). Am mai lecturat cu plăcere şi vă recomand paginile 
asumate de Luiza Mitu (Claude Régy, de la punerea în scenă la 
jocul conştiinţei), Gabriel Nedelea (Gellu Naum. Premise pentru 
o lectură ondulatorie), dimpreună cu Adrian Michiduţă 
(Filosofia românească sub comunişti – partea a doua), Florin 
Colonaş (Un moft caragialian: calendarul) şi interviul realizat 
de Sandrino Gavriloaia cu Marco Cugno („La noi, în Italia, 

traducătorul se numeşte lˊautore invisibile”): „Această activitate 

de traducător  [...] îmi place, în sensul că are aspectele ei 
creative. Să împrumuţi vocea ta altcuiva care este mult mai 
mare decît tine, pe cînd tu nu eşti chiar un scriitor”.

Periodicul Centrului cultural internaţional „George 
Apostu”, Vitraliu, nr. 3-4(39), noiembrie 2012, ne răsfaţă cu 
un sumar bogat, asumat de nume de prestigiu. Mai întîi, 
Ovidiu Genaru ne introduce în atmosferă (Gintă latină): 
„Fiindcă ne tragem de la Rîm / mai este balegă pe caldarîm 
/ şi-n fum de Asii ne tîrîm/ [...] O lume la răscruce de / ibric 
şi samovar şi beizade / compusă din madam şi bre...”, 
pentru ca Radu Beligan să pună punctul pe i: „N-am decît o 
speranţă. Ca peste o sută de ani, cînd urmaşii urmaşilor 
noştri vor sărbători bicentenarul marelui scriitor, dumnealui 
să facă bine şi să nu mai fie chiar aşa de actual. Popoarele se 
maturizează, precum copiii, nu?” Ovidiu Genaru revine (Păi, 
unde sunt iluziile mele?), completat de Ştefan Cazimir (I. L. 
Caragiale – pedagog şi geometru): „despre Caragiale, ca în 
genere despre clasici, vorbim mai ales în ocazii festive. În 
restul timpului, Caragiale este acela care vorbeşte despre 
noi”. Am mai citit şi vă recomand paginile propuse de 
Marius Manta (Caragiale sau excursul caligrafiei), Marin 
Aiftincă (Arta şi dezestetizarea artei), Alexandru Boboc 
(Fenomenologia şi arta modernă), Valentin Ciucă (Continua 
promovare a modernităţii, avangarda ca prejudecată), Elvira 
Sorohan („Ţiganiada” după două secole), Theodor Codreanu 
(C. D. Zeletin – Armonia personalităţii), alături de Agatha 
Grigorescu-Bacovia (Bacovia şi muzica), Valeriu Traian (O 
critică a Criticii şi a „Istoriei critice”…), Valeriu Matei (O figură 
emblematică a culturii româneşti, Mihai Cimpoi) şi Gheorghe 
Iorga (Limba imperceptibilului: Hafez). Un număr de excepţie, 
apărut în excelente condiţii grafice. Felicitări Geo!

„cum se aşează cuminţi toate în adîncul inimii / şi cum 
sar precum arcurile de oţel în sus şi în lături / cînd nici nu te 
aştepţi / sau te aştepţi mai puţin / sau deloc” scrie Ioan 
Pintea (melci aborigeni) într-un grupaj de poezie oferit pentru 
Caiete Silvane, nr. 12(95), în care am mai citit şi vă 
recomand cele scrise de Viorel Mureşan (Un discurs liric 
dezinhibat), Viorel Tăutan (Cîteva aspecte de istorie literară cu 
referire la teatru), Imelda Chinţa (Poezia – expresie a căutării 
propriului eu), Györfy-Deák György (Decembrie în Valea 
ascunsă), Gheorghe Moga (Dincolo de cuvinte), Ioana Revnic 
(Lumea romanului românesc – partea a doua), Augustin 
Mocanu (Satul meu cel de demult. La colindat), Ioan F. Pop 
(Peripatetisme), Mihai-Daniel Gheorghe (Discursul lui 
Farfuridi), alături de un frumos grupaj poetic oferit de Maria 
Pilchin şi un interviu, realizat de Gabriel Dragnea, cu 
„criticul, eseistul şi teoreticianul Mircea Martin” („Scriitorul 
adevărat este acela care a reuşit să rămînă fidel talentului său”): 
„Presiunile cotidianului sunt atît de mari, încît oamenii 
renunţă la ce este mai facultativ. Nu poţi renunţa nici la 
mîncare şi nici la plata întreţinerii de la bloc, dar, în schimb, 
poţi renunţa la beletristică, de exemplu”. 
În Ateneu, nr. 11-12(519-520), Ştefan Munteanu continuă 
serialul său (C. Dobrogeanu-Gherea despre pesimismul 
eminescian) cu partea a doua: „Este adevărat că Gherea nu a 
încercat să-şi sistematizeze ideile călăuzitoare într-un tratat 
de estetică, însă o vastă şi nuanţată cultură generală, inclusiv 
literară, îşi însuşise. În plus, s-a bazat mult pe intuiţie. Aşa 
putem explica şi faptul că adversitatea sa faţă de Maiorescu 
se prezintă mai mult ca o neînţelegere de termeni, decît ca o 
luptă de idei. Slăbiciunea lui Gherea, în comparaţie cu forţa 
lui Maiorescu, vine de la faptul că a mizat prea mult pe 
doctrina materialismului istoric, în dauna preocupării 
pentru asimilarea sistemelor estetice ale timpului”. Ioan 
Dănilă (Caragiale, adjectiv), Adrian Jicu (Constantin Călin şi 
obsesia „provincialului”), Nataşa Maxim (Mario Sabino: 
Confesional), C. D. Zeletin (Reflecţii eminesciene), Elena 
Ciobanu (Apocalipsa. Un produs media) se citesc cu încîntare şi 
folos, alături de Ana Dragu (Păzitoarea), Livia Ciupercă 
(Drama unei scîntei rătăcitoarea), Constantin Călin însuşi 
(Iarăşi Bacovia!...), Constantin Trandafir (Vremurile poeţilor 
proscrişi) şi Emil Nicolae (Hem între femei)..
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Elogiul datoriei
De la izbucnirea crizei financiare auzim tot mai 

des vorbindu-se despre „criza datoriilor”; iată că 
această expresie, în viziunea doamnei Nathalie 
Sarthou-Lajus, conferă posibilitatea unei noi lecturi 
filosofice care poate valoriza datoria ca paradigmă a 
legăturii sociale. Acestui subiect îi este consacrată 
recenta carte semnată de Nathalie Sarthou-Lajus: 
Eloge de la dette, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2012, 102 p. De ce un asemenea subiect ar 
putea deveni tema unei profunde meditaţii filosofice? 
Pentru că „nici individ suveran nici debitor insolvabil, 
subiectul contemporan este chemat să cucerească 
autonomia sa în atmosfera unei interdependenţe şi a 
unei fragilităţi comune”. Schimbul, darul şi datoria 
sînt prezente în diversitatea legăturilor pe care 
întreţinem unii cu alţii. În acest context, autoarea face 
o frumoasă trimitere la piesa Neguţătorul din Veneţia, a 
lui William Shakespeare, unde Antonio îi oferă lui 
Bassanio mare parte a averii sale, spre deosebire de 
Shylock, un evreu bogat pus mereu pe căpătuială: 
„Cît îl urăsc fiindcă e creştin!/Dar şi mai mult fiindcă, 
din prostie,/Dă cu-mprumut, fără dobîndă, 
bani,/Făcînd să scadă camăta-n Veneţia!” Piesa este 
construită pe opoziţia între dar şi datorie, nu pe o 
comercializare a umanului, pentru că ceea ce îi leagă 
pe oameni poate fi o istorie comună, o datorie 
simbolică, un angajament de onorat, o promisiune de 
ţinut, o responsabilitate de asumat. „Omul are nevoie 
pentru a se construi şi a-şi cuceri autonomia de un 
creuzet unde el primeşte mai întîi şi unde apoi va 
dona”, afirmă Nathalie Sarthou-Lajus insistînd pe 
fragilitatea constitutivă a omului şi pe nevoia sa de 
apartenenţă la o societate care poate  asigura protecţie 
şi redistribuire. Acesta este însă un subiect dificil, 
abordat diferit; liberalismul este împotriva unui 
sistem care anesteziază capacităţile de autonomie ale 

individului şi care creează 
o societate de asistaţi, 
aserviţi Statului. În acest 
context trebuie regîndit 
mult discutatul principiu 
al subsidiarităţii, în care 
statul garantînd libera 
iniţiativă este şi garant al 
unei asistenţe adaptate 
nevoilor reale, 
diversificate şi 
descentralizate, 
combinînd autonomia cu 
solidaritatea, 
responsabilitatea cu 
datoria socială, în aşa fel 
încît şi cei defavorizaţi să-
şi regăsească locul şi 

demnitatea în societate. Este momentul ca autoarea să 
ne reamintească parabola talanţilor din Evanghelia 
după Matei, cînd stăpînul împarte slugilor avuţia sa, în 
trei părţi diferite; primii doi care au primit cinci şi 
respectiv doi talanţi i-au înmulţit, al treilea a primit 
un talant pe care l-a ascuns în pămînt, restituind 
stăpînului cît a primit. Înţelesul parabolei e unul 
deschis...Studiul etimologic al termenului datorie 
arată că de la început sensul său a exedat domeniul 
economic şi juridic, angajînd deopotrivă o 
dimensiune antropologică, morală şi religioasă 
fundamentală. Din această perspectivă, datoria 
reînnoieşte sensul culpabilităţii, datoria neplătită 
manifestîndu-se în sentimentul de culpabilitate sub 
forma melancoliei sau nevrozei obsesionale. Sînt 
subiecte despre care au scris Freud sau Lacan. O 
anume dinamică a capitalismului o face pe Nathalie 
Sarthou-Lajus să considere că emanciparea 
individului pare să se întoarcă împotriva individului 
însuşi, pînă în punctul în care să-l videze de întreaga 
substanţă şi să comercializeze libertatea sa; astăzi 
persoana este sărăcită în statutul său, este supusă 
unor noi forme de dominare şi violenţă. Self-made man 
este un model al modernităţii democratice şi al 
capitalismului, un ideal american al reuşitei sociale 
bazat pe libera înflorire şi afirmare a calităţilor 
individuale. Self-made man îşi este propriul stăpîn, nu 
caută să se supună vreunei tradiţii, nu-şi caută o 
identitate care să-l apropie de mediul de origine, nu 
are repere tradiţionale; de multe ori idealul acestui tip 
de om cedează loc oportunistului, cel care se 
adaptează diferitelor coduri pentru a-şi atinge 
scopurile. „Criza datoriilor” nu este doar o criză 
financiară şi economică, ci şi o criză identitară a 
individului contemporan şi eşecul dorinţei de 
independenţă radicală de sorginte neoliberală. Eseul 
doamnei Nathalie Sarthou-Lajus este o strălucită 
pledoarie nu pentru pasivitate şi detaşare, ci pentru 

înţelegerea datoriei într-un dinamism al recunoaşterii 
şi asumării diferenţei, ţesînd legăturile care să-i 
apropie pe oameni.   

Omul indignat
Prezenţă constantă în prim-planul filosofiei 

franceze acuale, atît prin cărţi, cît şi prin publicistică şi 
conferinţe, profesorul Jean-François Mattéi ne 
propune un nou volum: L'Homme indigné, Paris, Les 
Editions du Cerf, 2012, 304 p. Titlul aminteşte de 
Omul revoltat al lui Albert Camus, filosof de care Jean-
François Mattéi este foarte 
ataşat, consacrîndu-i 
numeroase studii şi 
conferinţe. Pentru că Jean-
François Mattéi este o 
prezenţă constantă a 
acestei rubrici nu mai 
amintim aici titlurile 
cărţilor sale. Revenind la 
recenta apariţie, trebuie să 
precizăm că este o ediţie 
revăzută şi adăugită a 
cărţii De l'indignation, 
apărută în 2005, la 
Editions de La Table 
Ronde.  De ce omul 
indignat? La limita între 
emoţie şi raţiune, 
indignarea este o trăire 
prezentă sub forme artistice, religioase, ideologice sau 
sociale. Există un timp al indignării? Ori de cîte ori 
demnitatea şi dreptatea sînt puse în joc, răul triumfă 
asupra binelui. Substantivul nemesis evocă 
deopotrivă indignarea oamenilor şi răzbunarea 
divină; dar termenul nu trimite doar la un concept, ci 
şi la o divinitate pe care o evocă Hesiod şi în care 
grecii recunoşteau răzbunarea divină destinată să 
restabilească echilibrul lumii, să domolească lipsa de 
măsură. Jean-François Mattéi consideră Legile lui 
Platon primul text filosofic care pune în evidenţă 
dimensiunea universală a justiţiei care guvernează 
totul. „Indignarea este piatra de încercare a probei 
morale. A trebuit ca sufletul lui Socrate să se ridice la 
cer pentru ca gîndirea lui Platon să coboare printre 
noi”, scrie profesorul francez. Studiul lui Jean-
François Mattéi este şi o incursiune în istoria 
concepţiei despre indignare din antichitate pînă în 
timpurile noastre; alături de concepţia lui Platon 
despre indignare, le vom regăsi pe cele ale lui Eschil, 
Aristotel, Juvenal, Quintilian, Epictet, Lucretius, 
Clement Alexandrinul, sf. Augustin pentru că omul 
nu poate fi un spectator pasiv acolo unde întîlneşte 
nedreptatea sau răul. Afacerea Dreyfus pare a fi 
prima ieşire a omului indignat pe scena mondială; 
totul se desfăşoară ca într-o tragedie antică în cinci 
acte: arestarea, condamnarea, revizuirea, procesul de 
la Rennes, reabilitarea. Povestea este binecunoscută: 
căpitanului alfred Dreyfus, evreu, i se înscenează un 
act de trădare şi este condamnat la exil definitiv în 
Cayenne; la intervenţia lui Bernard Lazare şi Emile 
Zola, cărora li se alătură alţi mari intelectuali, 
procesul este redeschis şi Dreyfus este condamnat la 
zece ani de muncă silnică. În 12 iulie 1906 sentinţa 
este anulată, iar cîteva zile mai tîrziu căpitanul 
Dreyfus avea să primească Legiunea de onoare. 
Întregul proces a stîrnit indignarea francezilor cărora 
li s-au alăturat personalităţi din întreaga Europă. Aşa 
cum există o indignare politică există şi una socială, ea 
îmbrăcînd mai multe forme; una dintre cele mai 
cunoscute este critica societăţii moderne pe care o face 
Hermert Marcuse. Indignarea va fi totdeauna, iar noi 
o vom urma, spunea Albert Camus. Uneori omul 
poate să se resemneze în faţa răului, dar filosoful, 
afirmă Jean-François Mattéi, nu trebuie să se 
resemneze în faţa resemnării, pentru că aceasta nu 
ţine de orizontul natural al umanităţii. Edgar Poe 
scria în Marginalia că ochiul de lynx al filosofului este 
cel care vede, dincolo de ceea ce este nedemn în viaţa 
oamenilor, demnitatea omului. Dacă îi dăm dreptate 
lui Albert Camus, indignarea va fi totdeauna, pentru 
că primul om ştia că demnitatea fiinţei umane ţine 
înainte de toate de facultatea sa de admiraţie. 

Elogiul răzbunării
Filosoful Michel Erman şi-a obişnuit cititorii cu 

subiecte mai puţin obişnuite în sfera academică, dar 
cărţile sale dovedesc că filosofia este în căutarea unor 
noi cîmpuri de explorare. Autor al volumelor: L'Oeil 
de Proust; Marcel Proust; La Cruauté. Essai sur la passion 
du mal; Le Bottin Proustien. Qui est qui dans la 
Recherche?, Michel Erman a publicat recent un nou 
volum: Eloge de la vengeance. Essai sur le juste et la 
justice, Paris, Presses Universitaires de France, coll. 

„La nature humaine”, 2012, 128 p. În Prologul cărţii, 
autorul aminteşte cîteva fapte care pot fi privite ca 
acte de răzbunare/dreptate: uciderea unui controlor 
aerian din vina căruia un cetăţean şi-a pierdut în 
accident soţia şi cei doi copii, altercaţia între Zinedine 
Zidane şi Marco Materazzi, şi uciderea lui Ossama 
Ben Laden: „Căutarea dreptăţii sau sentiment de 
revoltă? Timpurile trecute nu au monopolul 
răzbunării, această pasiune condamnată de filosofia 
morală şi respinsă de civilizaţie dar de care se pare că 
omul nu se poate desprinde în întregime”. De natură 
ambivalentă sau contradictorie, răzbunarea este o 
realitate antropologică şi pune în cauză limitele 
conştiinţei morale. Michel Erman îşi previne cititorii 
chiar de la primele pagini: nu va fi o oraţie a unei 
cutume defuncte, nici o pledoarie pentru o atitudine 
imuabilă, nici o apologie polemică, ci o invitaţie la a 
căuta principii şi a determina valori antropologice 
pentru a înţelege dorinţele vindicative. Din istoria 
dreptului antic este cunoscută celebra lege a 
Talionului, apărută în Codul lui Hammurabi, 
menţionată şi în cartea Exodului din Vechiul 
Testament. În opinia lui Michel Erman răzbunarea se 
situează dincolo de bine şi de rău; ea este o pasiune, 
dar nu una imediată aşa cum este pasiunea amoroasă, 
şi nu poate fi scoasă dintr-o experienţă personală, 
dintr-un context psihologic şi social. De la Iliada, unde 
Ahile trebuie să-i plătească lui Hector moartea lui 
Patrocle, pînă la romanele poliţiste de astăzi, 
dramaturgi, romancieri, şi mai nou cineaşti, au 
povestit istorii mai mult sau mai puţin complexe 
marcate de un acut sentiment al răzbunării unei 
nedreptăţi sau a unei suferinţe. Balzac îi scria lui 
Hyppolite Castille că „marile opere subzistă prin 
latura lor pasională. Or, pasiunea înseamnă exces, 
rău”. Spre deosebire de scriitori, filosofii, cu excepţiile 
notabile ale lui Aristotel sau Nietzsche, nu s-au 
preocupat de sentimentul răzbunării, pe care l-au 
condamnat ca pe o pasiune iraţională, şi astfel 
răzbunarea nu devine obiect al gîndirii. Cu totul altfel 
stau lucrurile în literatură sau în film; în filmul lui 
Truffaut, La Mariee etait en noir, Julie Kohler îşi vede 
soţul ucis în ziua nunţii, de cinci prieteni ieşiţi la 
vînătoare; după o perioadă depresivă, Julie îi 
cunoaşte pe cei cinci şi rînd pe rînd îi ucide; filmul se 
termină cu un cadru fixat pe un lung culoar gol, gol ca 
şi inima tinerei văduve. „Pentru voi este o veche 
poveste, pentru mine reîncepe cu fiecare noapte”, 
spune Julie. O întîmplare oarecum similară este cea 
povestită de Alexandre Dumas în Contele de Monte-
Cristo, cînd eroul este trădat tot în ziua căsătoriei. Atît 
Julie, cît şi Dantès, dincolo de diferenţele între 
acţiunile lor, stau sub semnul lui hubris, al furiei şi al 

violenţei. „Răzbunarea 
este adeseori un proces 
care adaugă o nedreptate  
alteia, un rău altuia, o 
crimă alteia, după 
viziunea hegeliană care 
consideră răzbunarea ca 
fiind dreaptă în conţinutul 
său, căci ea este voinţa de 
a restaura dreptul, dar 
arbitrară şi subiectivă în 
forma sa, astfel încît ea 
transformă la rîndul său 
vinovatul în victimă”, 
scrie Michel Erman. Dar 
răzbunarea poate atrage o 
spirală a răzbunării dusă 
din generaţie în generaţie, 

aşa cum este cazul istoriei mitice a Atrizilor, povestită 
de Eschil în Orestia. O succesiune de violenţe a adus şi 
Revoluţia farnceză de la 1789, cînd diatribele lui 
Marat au „însufleţit” masele îndemnîndu-le la 
răzbunare, la „saturnalii sîngeroase” împotriva 
familiei regale, a nobilimii, a ofiţerilor ostili, a 
preoţilor refractari, prizonieri neputincioşi să se 
apere. O exemplară ilustrare literară a sentimentului 
răzbunării este Verişoara Bette, romanul lui Balzac; 
Lisbeth care a fost nevoită să ducă o viaţă modestă a 
fost animată de dorinţa de a se răzbuna pe Adeline, 
crescută la pension, căsătorită cu un bărbat bogat. 
„Răzbunarea este inseparabilă de aceste afecte care, 
prin puterea lor, modifică raportul pe care conştiinţa 
îl întreţine cu lumea”, afirmă Michel Erman. A vorbi 
despre răzbunare în afara discuţiei despre dreptate 
adînceşte şi mai mult neînţelegerea asupra unui 
subiect sensibil; o etică a responsabilităţii nu este o 
etică a supunerii. Atena, fiica lui Zeus, luminoasa 
zeiţă a civilizaţiei, propovăduieşte idealul 
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prăvălie din centrul vechi al Sibiului şi se procopseşte cu 
un ceas. În povestea profesorului Maxenţiu se interpune o 
parte din povestea ceasului. Descrierea vechii prăvălii 
sibiene în care fiecare vizitator îşi avea timpul şi destinul 
proprii e o rafinată, o exuberantă, o copleşitoare, o 
generoasă cascadă stilistică, lingvistică, erudită : „Erau 
acolo sextante şi busole marinăreşti, în care puteai citi 
jocul vântoaselor şi se vedea cum se leagănă orizontul, 
binocluri de campanie sufocate de bubuitul tunurilor şi 
de imaginea morţii, viclene stilete florentine şi crude 
cuţite de vânătoare, inele siriene, paftale de Mantua, colţi 
de narval încrustaţi, care muşcaseră gheaţa nordului, 
clondire verzui din apotecile săseşti şi faianţă bohemiană, 
brăţări toledane şi chimire autohtone, movile de 
terfeloage mirosind a piele scorojită, din care se iţeau, ici 
şi colo, petice de hârtie îngălbenită. Dar, mai cu seamă, 
ceasurile! Un popor, o armadă de ceasuri! Orologii 
nemţeşti, pendule vieneze, păretare cu figurine şi ceasuri 
de birou îngropate în blocuri de marmură, precisele 
Schafhausen şi elegantele Longines, ceasuri de buzunar 
cu capace gravate din aur sau argint înnegrit în umbra 
cărora vegheau pe cadranele sidefii enigmaticele cifre 
romane, până şi un ou de Nürenberg, o raritate care n-ar 
fi avut ce căuta acolo. O simfonie de tic-tac-uri te 
întâmpina încă de la intrare, te făcea s-o asculţi, te lua de 
mână şi te ducea, cel puţin aşa am avut eu impresia, 
până-n fundul încăperii, aproape întunecată ori, poate, 
doar înecată în umbrele amestecate ale lucrurilor 
înghesuite în ea, pe care cele câteva lămpi cu abajur 
spânzurate de tavan nu reuşeau s-o lumineze îndeajuns.”. 
Ce ardentă sărbătoare a cuvîntului şi a imaginii, această 
pagină!

Un fost deţinut politic al dictaturii comuniste, Zagura 
pe numele său, îşi aminteşte locurile şi timpurile 
suferinţei şi neputinţei propriei fiinţe : lagărele de 
exterminare de la Poarta Albă şi Dunavăţ (cum spune 
autorul cu nedisimulată ironie, „un model de reeducare 
prin muncă aşezat la temeliile lumii celei noi”), unde 
sfărîmase piatră şi tăiase stuf ca să se transforme, prin 
terapia muncii (forţate!), dintr-un bandit, dintr-un ticălos 
duşman al poporului, într-un vajnic făuritor al noii 
orînduiri comuniste. Evadat printr-un concurs de 
împrejurări, Zagura trăieşte o ireală, uluitoare şi 
cutremurătoare poveste de dragoste cu Ulina, o 
„lipoveancă întemeiată în toate ale ei”. Povestea aceasta 
se înfiripă în „împărăţia apelor”, cum ar fi spus Mihail 
Sadoveanu, într-o lume a stufului, a mîlului, a 
învolburărilor, o lume cu legi şi statornicii proprii, o lume 
în care, adesea, „te duci încet în moarte şi vezi cum te 
duci şi nu poţi face nimic”. Pavel Zagura, cel întors din 
lumea umbrelor, supravieţuieşte datorită sacrificiului de 
sine al Ulinei, care se stinge hrănindu-l, la propriu, la 
sînul ei. Existenţa lui devine rememorare prin 
intermediul poveştii, dar, cu adevărat, nimeni nu ştie 
„dacă memoria e restul vieţii sau viaţa e restul 
memoriei!”. Paginile, magistrale, în care se deapănă 
povestea lui Zagura şi a Ulinei mie îmi amintesc prozele 
lui Ştefan Bănulescu şi ale unui alt clujean îndrăgostit de 
Dunăre şi de Deltă, Tudor Dumitru Savu, prieten bun al 
autorului şi al meu.

Domnul Manu, un obscur funcţionar la o primărie, 
aşteaptă, uitat, în faţa unui telefon care se încăpăţînează 
să nu sune nici măcar la aniversarea stăpînului. De ziua 
lui, „Domnu' Manu se îmbrăca în costumul lui gri-petrol, 
cu tăietură impecabilă, cu cămaşă imaculată şi cravată în 
dungi, de aceeaşi culoare cu batista din buzunarul de la 
pieptul vestonului, se aşeza pe scaunul cu spătar înalt 
dinaintea telefonului şi aştepta, cu mâinile aşezate 
cuminţi pe tăblia mesei”. În ziua cînd, în sfîrşit, maşinăria 
sună, domnul Manu trece în lumea drepţilor şi este găsit 
de Olimpia (mai mult prietenă, decît doamnă de 
companie), aceasta constatînd cu surprindere că 
„telefonul ăla nu era legat la nimic!”.

Un alt timp, o altă poveste : un pictor vrea să rupă 
gura tîrgului numit Paris, aciuîndu-se în Montmartre şi 
amestecîndu-se printre „proletarii din Place de Tertre”; 
artistul înţelege, într-un tîrziu, sensurile,  implicaţiile, 
mesajul unei tulburătoare aserţiuni : „il y a des jours 
quand on est trop seul”. Irefutabilă dovadă a faptului că 
romanul  lui Horia Bădescu e cartea unor singurătăţi sau 
poate e chiar Cartea Singurătăţii. În fapt, ea e alcătuită 
dintr-o singură poveste : aceea a singurătăţii. O şi spune 
autorul la un moment dat : „Îţi dă târcoale singurătatea, 
ca un câine credincios, şi nu te lasă, nu te scapă din ochi”. 
Calistru, pictorul român stabilit pentru o vreme la Paris, 
stîrneşte într-adevăr oarece vîlvă în mediul artistic din 
Oraşul Luminilor cu o lucrare expusă într-o expoziţie 
colectivă, pînză care mai mult intriga şi neliniştea, decît 
plăcea. Ireal este însă modul în care ajunge acel pictor să-
şi realizeze lucrarea... 

Poveştile se înlănţuie, se întrepătrund, se nutresc una 
din alta, urmînd parcă firul magic al fabulaţiilor 
Şeherazadei din 1001 de nopţi. Ele au partea lor de 
persuasivă „normalitate” şi acea doză de fantastic, de 
fabulos, de inefabil ce le sporeşte adîncurile, tainele, 
înţelesurile. Fiecare personaj are povestea lui, iar trenul 
care nu duce nicăieri sau care poate duce în nefiinţă, e un 
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„Poate că nu noi locuim 
în timp, ci timpul ne 
locuieşte şi-atunci fiecare 
dintre noi vieţuieşte într-o 
altă durată...” Obsedant, 
romanul O noapte cît o mie 
de nopţi al scriitorului 
clujean Horia Bădescu 
(Editura Limes, 2011). 
Acaparator! O adevărată, o 
inspirată transpunere în 
proză a genialului motto 
din volumul În marea 
trecere pe care ni l-a dăruit 
Lucian Blaga : „Opreşte 
trecerea. Ştiu că unde nu e 
moarte, nu e nici iubire, - şi 
totuşi te rog : opreşte, 
Doamne, ceasornicul cu care ne măsuri destrămarea.”. 
Măsurarea timpului nu e decît viaţă. Sau părelnică 
trecere. Ori, mai metaforic, pentru că vorbim de iluzia 
care e măsura timpului, încercările de a marca trecerea 
„sunt vieţi povestite”, cum afirmă autorul. 

Adevăratul erou al tulburătoarei cărţi este timpul: 
trecerea lui dinspre increat spre nefiinţă. „Timpul... 
măsura şi nemăsura lui...”. Timpul şi povestea. Ori, poate 
mai exact, timpul şi povestea lui sau, cum inspirat le 
defineşte autorul, „închipuirea pe care i-o dăruise clipa”. 
Volumul conturează o inextricabilă poveste despre timp, 
despre „marea trecere”, despre viaţă şi moarte, în care 
relativul îşi ia partea leului tocmai pentru că existenţa 
umană stă sub semnul timpului, din care fiecăruia dintre 
noi îi este hărăzită o insignifiantă fărîmă. Una din 
importantele idei ale scrierii este că tot ce ţine de această 
fulgurantă existenţă umană stă în cumpăna relativului. 
Ce înclină balanţa : fapte, opere, gînduri, sentimente?

Simbolica noapte a tăinuirii şi a revelaţiei este, după 
cum mărturiseşte prozatorul, „un timp al iniţierii în 
universul fabulos al lumii”. Şi universul cărţii este 
fabulos, fiind un ciudat şi captivant amestec între realitate 
şi ficţiune. „Ascultând cum curg orele, zilele, nopţile... Ori 
poate numai ora, ziua, noaptea...”, trecerea timpului 
capătă accente materiale. Însă timpul dobîndeşte 
materialitate nu doar prin instrumentele ce-i măsoară 
trecerea, ci şi prin poveşti, impresii, aşteptări, întrebări şi 
trăiri născute parcă pe alt tărîm : „Acum e vremea să 
ascultăm cum curge noaptea”. Realitatea poate fi o 
închipuire, închipuirea poate fi realitate, iar timpul devine 
principiul, cel care le zămisleşte (am amintit şi ceva mai 
sus despre închipuirea pe care o dăruie clipa). Dar, 
aproape paradoxal, realitatea are, la rîndu-i, două 
dimensiuni distincte : pe de o parte, datul existenţial, 
cotidianul, finitudinea ce urmăresc personajele, oamenii 
în general, şi, pe de altă parte, realitatea cărţilor, „ceea ce 
se află ascuns în tomurile aşezate cuminţi în pântecul 
protector al sipetului”. 

Personajele se înscriu în mod inexorabil pe „calea spre 
tărâmul întoarcerii, calea aflării de sine”, adică, am spune 
noi, pe drumul tainei şi al iniţierii, al cunoaşterii şi, mai 
ales, al revelaţiei. Cheia care dezvăluie acest drum, ce 
reliefează „calea spre tărâmul întoarcerii” se găseşte într-o 
afirmaţie a profesorului Milian : „a povesti înseamnă, 
deopotrivă, a te povesti şi povestindu-te te afli pe tine 
însuţi”. Poveştile vremuirii îşi acaparează receptorii cu 
asiduitate, la o primă lectură cititorul se lasă furat de 
farmecul lor, dar, după fiecare istorisire, cînd firul narativ 
s-a înfăşurat pe ghemul sensibilităţii şi receptivităţii sale, 
mesajul lor începe să se înstăpînească şi pe sufletul 
acestuia. O poveste din 1001 de nopţi e uitată chiar din 
clipa în care se încheie parcurgerea ei, în vreme ce 
poveştile depănate în O noapte cît o mie de nopţi 
continuă să ne gîndure existenţa, să ne modeleze lăuntrul 
multă vreme după ce ne contaminează cu insinuantul lor 
„microb”. Raison pour laquelle, la o primă judecată, 
poveştile par simple, dar urzeala lor naşte frămîntări, 
întrebări, obsesii nu doar în fiinţa personajelor, ci şi în cea 
a cititorului. Această urzeală se ţese din firele poveştilor 
cîtorva personaje şi toate iţele duc la trenul acela simbolic, 
un tren despre a cărui existenţă ar trebui să ne îndoim sau 
pe care ar trebui să o acceptăm ca fiind întruchiparea 
propriei vieţi. Un tren fantomă? Oricum, un tren fabulos, 
în care nu pot urca decît anumiţi călători : mărturisitorii. În 
acest punct, romanul lui Horia Bădescu se întîlneşte cu o 
altă excepţională scriere, Gara Milano, a prozatorului 
băcăuan Doru Kalmuski.

Un personaj enigmatic soseşte într-o localitate, chemat 
de o telegramă pe care nimeni nu o trimisese, ca să intre 
în posesia unei moşteniri şi să (re)trăiască un trecut ce nu 
se consumase pe deplin. 

Un profesor, pasionat de ornice intră într-o prăfoasă 

fel de Han al Ancuţei pe roţi, un fel de divan persian aflat 
în mişcare, un fel  de vatră ambulantă a poveştilor. El e 
magnetul care atrage oamenii şi istorisirile lor. Evident, 
finalul ne destramă şi această ipoteză : „- Şi trenul?, reuşi 
să îngaime. – Care tren?, se miră Elina. Pe-aici nu trece 
nici un tren! Niciodată!”. Fiecare pagină e concepută în 
rafinatul amestec între real şi fabulos, de aşa manieră, 
încît acestea se confundă, pentru a crea o atmosferă de 
taină în care doar iniţiaţii se pot simţi „à l'aise”. În 
miraculoasa lume „făcută din vorbe” (zidită, aşadar, în 
sensul biblic al Genezei care ne-a învăţat că la-nceput a 
fost Cuvîntul), în această lume părelnică, aflată în 
căutarea dovezii „unei realităţi ale cărei tipare se 
închipuiseră de mult”, autorul însuşi vorbeşte (în 
povestea lui Serafim Onu şi a Elinei) despre ambiguitate 
şi precizie, iar personajele se plăsmuiesc într-un timp „al 
fărădegrabei”, într-un timp ce se încheagă în adîncul 
memoriei pentru a naşte întîmplări deja trăite cîndva : 
„continuase să tacă, ascuns în dosul pleoapelor, simţind 
cum îi înghiţea noaptea, ducându-i cu ea în pustiul 
întunericului din care părea că nimic n-avea să se mai 
întoarcă. O noapte cît o mie de nopţi sau o mie şi una de 
nopţi cît o noapte! (...) O noapte sau o mie de nopţi în care 
viaţa trebuia cumpărată cu vorbe ori, mai degrabă, cu alte 
vieţi, tot atât de reale şi tot atât de iluzorii ca şi viaţa lui;” (s. n. 
– V. S.). Aproape totul se petrece sub vegherea 
părelnicului. Pagină cu pagină jocul contrastelor îşi 
urmează cursul nu doar temporal, ci şi simbolic. 
Alternanţa lumină / întuneric e o constantă a prozei („o 
lucire părelnică jucase într-acolo (...) Însă lumina aceea 
părelnică clipise din nou”), dar şi ea stă sub semnul 
aparentului. Verbul „a părea”, adverbele „poate” 
(provenit din verb) şi „parcă” revin mereu în text tocmai 
pentru a potenţa cît mai multe conotaţii ale iluzoriului. În 
nehotarnica împărăţie a părelnicului, pînă şi curgerea 
timpului pare aleatorie. Unul din personajele din tren, 
Maxenţiu, afirmă chiar : „Părem a fi cu toţii ai aceluiaşi 
timp şi nu suntem! (...) Fiecare ceasornic are timpul lui”.

Nu ştiu cine a făcut prezentarea romanului de pe 
coperta a IV-a (fie coordonatorul seriei, prozatorul Mihai 
Dragolea, fie editorul, poetul Mircea Petean, directorul 
editurii Limes din Cluj-Napoca, unde a apărut 
bestsellerul în 2011), dar aceasta, în puţine cuvinte, 
surprinde exact şi inspirat esenţa cărţii şi spune tot ce mi-
aş fi dorit să spun eu însumi în notaţiile de faţă. Motiv 
pentru care îmi permit să o reproduc în integralitatea ei : 
„O noapte cît o mie de nopţi, noul roman al lui Horia 
Bădescu, este o carte despre poveştile vieţii şi despre viaţa 
poveştilor. Căci viaţa nu-i altceva decît o poveste fără 
sfârşit. Precum legendara Şeherezada, personajele 
romanului se salvează de la uitare şi moarte povestind şi 
povestindu-se. Aventuri şi istorii insolite, derulate în 
goana unui tren fantomatic, ne introduc într-o lume 
magică, fie că este vorba despre universul fabulos al 
Deltei, medievalul Sibiu ori misterioasa colină 
Montmartre, conferind acestui nou roman acea „tonalitate 
rezervată până acum prea mult doar sud-americanilor : 
realismul magic”, despre care vorbea criticul Robert 
André la publicare de către celebra editură pariziană 
Gallimard a precedentului roman al lui Horia Bădescu, 
Zborul gâştei sălbatice. Suspans, fior, metafizică dar şi un 
grăunte de umor, o scriitură bogată şi alertă, pe scurt, un 
roman care fascinează la lectură.”

Într-adevăr, în ciuda aparentei simplităţi stilistice, în 
această carte răscolitoare şi învăluitoare ca o ninsoare de 
Crăciun, imaginile sunt atît de sugestive, fraza e atît de 
armonioasă, curge atît de firesc, încît lectorul se lasă 
captivat chiar de la primele pagini de rafinamentul cu 
care autorul împleteşte patima unui iubitor de carte şi de 
cărţi, a unui erudit, a unui cărturar, cu harul, cu 
voluptatea, cu fineţea zicerii, a istorisirii, a mărturisirii. 

O noapte cît o mie de nopţi nu este un roman de 
atmosferă pentru că nu şi-a propus să fie, dar povestea şi 
atmosfera, ambele seducătoare şi tulburătoare, merg 
mînă-n mînă, te cuprind, te copleşesc, te includ în 
substanţa lor.

Jocul de planuri între prezent şi trecut, flashbackurile 
cu încărcătură de subiectivism şi de probabil au rolul de a 
transforma chiar şi amintirea/memoria într-un personaj 
necesar derulării poveştii, iar frecvenţa apariţiei lor în 
paginile volumului dezvăluie importanţa pe care le-o 
acordă autorul : „trăia cu acuitate senzaţia că ceea ce se 
întâmpla acum se petrecuse aidoma cândva ori, mai 
exact, că acum şi cândva sunt una şi aceeaşi clipă”; 
„Trecutul se reîntorcea, cel puţin aşa părea, prezentul se 
alcătuia după tiparele altui timp”

„Dar uitarea?”, vă veţi întreba. Ei bine, are şi uitarea 
rolul ei definit cu migală, se insinuează în timp, ca 
greutăţile unei pendule, tocmai pentru a reechilibra firul 
narativ, pentru a-l înscrie pe drumul dorit de autorul aflat 
şi în postura Ariadnei. Spre izbăvire le-a fost dată 
oamenilor uitarea. Nu şi personajelor romanului! Din 
cauza imposibilităţii de a uita, se află ele în acel tren 
fantomatic. Un tren damnat, personaje damnate! În care 
ne regăsim cu uimire şi nelinişte. Tocmai de aceea le 
ascultăm cu sfinţenie spovedania. Căci O noapte cît o mie 
de nopţi e şi o carte a Mărturisirii, nu doar a Singurătăţii...

jurnal cu scriitori

Ianuarie 2013

Despre măsura şi nemăsura 
Timpului

Valeriu STANCU
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Pornit din ţinutul Reazanului (pe care l-a îndrăgit 
mai apoi Konstantin Paustovski) să navigheze în 
marea poeziei ruseşti, însufleţind prin privirea lui 
iscoditoare şi prin căldura emoţiei un univers ţărănesc 
în nemişcare (aparentă) şi o sensibilitate naţională care 
să-şi oglindească visele în poezia lui, nu ca într-un 
Eden pierdut, ci ca un dat al noilor cerinţe, recursul la 
artă a fost pentru Esenin un gest vital, singurul prin 
care putea interveni corectiv într-o lume care-l lezase 
şi-l ultragiase încă de la debut şi pe care o putea 
accepta numai prin poezie.

Realitatea sovietică de atunci era un zid în faţa 
căruia s-au oprit neputincioşi Blok şi Bielâi, Ahmatova 
şi Ţvetaeva, Maiakovski şi Briusov, Gumiliov şi 
Esenin, Pasternak şi Hlubnikov. De aici (probabil) au 
devenit frecvente în biografia lui Esenin beţia şi 
scandalurile din Rusia, din Anglia, de la Paris. La 
încrucişarea dintre naivitate şi experienţă, după ani de 
nesiguranţă şi căutări, poetul s-a găsit prins în 
capcanele întrecerii dintre ”mânz şi locomotivă”, când 
în Rusia începea ”era nesimţită”. Aşa va deveni Esenin 
”mânzul rusesc învins de locomotivă” simbolul 
central al creaţiei sale poetice.

Nu ştiu dacă experienţa de viaţă dobândită în 
Rusia şi în Europa a anulat graniţele dintre naivitate şi 
profesionalism, dar indiferent de etichetări, poezia lui 
Esenin probează un soi de forţă legendară rămasă 
inerentă vocaţiei sale, de la ”ieşirea în lume” şi 
pătrunderea pe piaţa artistică. Şocul pare să fi provenit 
la confruntarea artei populare cu arta modernistă, 
fluctuantă şi contradictorie (simbolismul, acmeismul, 
futurismul), deoarece compoziţii sofisticate, marcate 
de încifrare simbolistă şi de preţiozitate nu mai puteau 
fi emanaţia unei conştiinţe ingenue. Esenin călătorise 
în străinătate, însoţind-o pe Isadora Duncan, era deci 
inevitabilă întâlnirea lui cu fenomenul artistic Art 
Nouveau, a cărui expresie englezească apare în stilul 
scoţian de la Glazgow, corelat cu Glazgow School of 
Art (personalitatea cea mai de seamă a fost Charles 
Mackintosh, care impune curentul Art Nouveau 
scoţian). De menţionat că versiunea engleză a stilului 
Art Nnouveau se preocupa intens de viaţa păsărilor şi 
a plantelor, ceea ce putea fi atractiv pentru săteanul 
din Reazan.

Încercând să realizeze condiţia europeană a unui 
stil internaţional de durată, Art Nouveau dovedea că 
pentru societatea sfârşitului de secol XIX era o 
atitudine perfect normală apelul la artist pentru 
rezolvarea problemelor estetice ridicate de noua eră a 
maşinilor. În Rusia, poeţii proletari nu erau deajuns de 
înzestraţi pentru a rezolva problemele estetice ale 
culturii în masă; poezia proletară multiplicată rapid, 
bucurându-se de publicitate, de sprijinul Ministerului 
Culturii condus de A.V. Lunacevski (socotit printre 
marii intelectuali ruşi, care au aderat fără ezitare la 
bolşevism) părea mai curând o modă, decât un stil de 
creaţie, susţinându-se prin efecte poetice superficiale 
sau pur exterioare.

În 1973, ca profesor de literatură rusă sec. XX, am 
căutat să surprind direcţii şi semnificaţii mai profunde, 
într-un curs Poezia rusă-sovietică 1917-1930 şi o 
Antologie de poezie din acea perioadă, litografiate 
după o analiză în Consiliul Facultăţii de litere ieşene. 
Nu a avut efectul scontat de mine, pentru că studenţii 
rusişti nu citeau decât traduceri în română, iar colegii 
mei scriitori nu citeau ruseşte; totuşi au fost receptivi 
Marin Sorescu, Emil Iordache, Ion Kovacs, ulterior 
dovedindu-se şi buni traducători ai lui Mandelstam, 
Boris Pasternak, Marina Ţvetaeva ş.a., precum şi Emil 
Ciuraru care a publicat în ultimii ani în ”Cronica” 
(nouă) traduceri sensibile din Serghei Esenin. În 
Polonia am constatat că problema poeziei sovietice 
1917-1930 fusese temeinic studiată de catedrele de 
rusistică din Lublin, Cracovia, Varşovia (până în 1918 
polonezii au făcut parte din Imperiul multinaţional 
rus, aveau deci avantajul arhivelor şi bibliotecile de 
specialitate), dar în 1979 problematica nu mă mai 
interesa mai mult decât temele de polonistică, 
obligatorii pentru orice slavist care se respectă, cum a 
fost şi eminentul Petre Caraman. Sau Eufrosina 
Dvoicenko-Markova, care se întorsese din America şi a 
vrut să mă cunoască la Moscova prin Uniunea 
Scriitorilor sovietici, încredinţându-mi material pentru 
un volum de traduceri pe care şi-l dorea publicat în 
România. Participase la cursurile lui Nicolae Ioga de la 
Vălenii de Munte, la îndemnul lui adunase din 
arhivele basarabene materiale privind relaţiile ruso-
polono-române din secolul al XIX-lea, se refugiase în 
Polonia – Franţa – America la începutul celui de Al 

Doilea Război Mondial... Am tradus textele, am 
alcătuit volumul împreună cu Antoaneta Macovei 
(recomandată de decanul Al. Andriescu), 
consultându-mă cu profesorii Maria şi Gheorghe 
Platon; volumul propus Editurii ”Junimea” a stârnit 
însă un veritabil ”vortex” – rău prevestitor, de-a 
dreptul ameţitor pentru colaboratorii editurii, încât 
după prima întoarcere a mea din Polonia (1982) n-a 
mai putut fi nici măcar vorba de reluarea discuţiilor. 
Cine le luase minţile ”factorilor de răspundere” de la 
editura ”Junimea”? În absenţa mea (legală, ca delegată 
de Ministerul Învăţământului la Lectoratul de limbă şi 
civilizaţie românească din Lublin şi Cracovia), 
Securitatea noastră dragă răsplătise toate duşmăniile – 
să-şi aleagă fiecare din meritele râvnite ale umilei mele 
persoane. Când m-am întors, după al doilea ”sejur” în 
Polonia (1986-1988), biata mea mamă, singura care 
rezistase asaltului urii la adresa fiicei ei, deja nu mai 
era pe lumea aceasta. Iar după 1989, ”Comisara 
culturii” ieşene, întruchipând ”noua clasă, noul front 
şi noul partid” a scurmat ca o mâţă în tot ”scandalul 
din absenţă”. În fine, bine totuşi că nu mi s-a rostogolit 
şi capul de pe eşafodul revoluţiei ieşene, atât de 
”supraeroice” şi de ”universitare” totodată (în sensul 
că la catedra de franceză unii închipuiseră un 1789 
românesc, iar la catedra de rusă nimeni nu se îndoia 
de leninismul din 1917 drept cale de urmat. Passons!).

... Aşadar, oricare ar fi fost cauzele – poate că poeţii 
ruşi din acele timpuri dezlănţuite preferau să arunce 
priviri în trecut, pentru a descoperi ce trebuie evitat, 
decât să privească înainte, pentru a descoperi ceea ce 
era necesar în contemporaneitatea lor –, oricum au stat 
lucrurile, Proletkultul n-a reuşit să ofere soluţia 
creativă, pe o bază socială mai largă, ocupat fiind mai 
cu seamă cu stârpirea ”moralei burgheze”.

De aceea şi simbolismul rus a rămas mai mult un 
”stil de artist” pentru câţiva aleşi, la care se referă şi 
Esenin în tratatul său, trecând sub tăcere faptul că 
simbolismul rus nu aspira să rezolve problemele 
sociale ale Imperiului şi astfel rămânând un ”stil-
bijuterie”, un stil pentru specialiştii într-o artă 
elegantă, deşi ar fi avut multe de spus simbolismului 
francez. Iar pe măsură ce simbolismul rus se retrăgea 
din poezie şi teatru (Dramele în versuri ale lui 
Aleksandr Blok  au avut o veritabilă vogă la teatrul 
imperial al vestitei Komisarjevskaia) – aspectul 
simbolic al ”poeziei proletare”, precum şi al ”poeziei 
ţărăneşti” îşi pierdea la rândul său semnificaţiile, la fel 
cum şi-a pierdut semnificaţiile şi stilul european Art 
Nouveau, pe măsură ce a început să reprezinte o anti-
mişcare, o reacţie împotriva a tot ce se întâmplase 
odinioară, de îndată ce haosul stilistic de la începutul 
secolului XX începuse să se orânduiască.

În Rusia anilor ´20 ai secolului XX fără nici o 
îndoială exista destulă forţă şi îndârjire pentru a rupe 
legăturile cu trecutul. Probabil că, totuşi, insuficientă 
pentru a construi un viitor al artelor în afara 
politicului. A urmat o inevitabilă revenire la  normele 
obişnuite ale limbajului artistic. Serghei Esenin a 
căutat şi el să revină din ”experimente moderniste”, 
dar vlaga lui vitală se epuizase (vezi ”ciclul persan”).

Spre deosebire de curentele moderniste ruseşti (cu 
precădere poetice), în Europa curentul Art Nouveau 
şi-a asigurat un loc în istoria artei. Din mişcarea plină 
de efervescenţă din toate ţările Europei la începutul 
secolului XX, s-a ridicat treptat un stil independent, 
care şi-a avut apogeul în jur de 1910, după care a 
urmat declinul, deşi într-o versiune continentală a 
zăbovit până la începutul Primului Război Mondial, 
pregătind drumul pentru soluţii moderne, mai ales în 
arhitectură şi artele aplicate. Influenţa stilului este încă 
vizibilă, dar valoarea contribuţiei lui nu trebuie totuşi 
exagerată, când este vorba de arta nonfigurativă a lui 
Kandinsky, de suprarealismul lui Salvador Dali sau de 
fanteziile decorative ale arhitectului spaniol Gaudi.

Către sfârşitul secolului al XIX-lea, germanii s-au 
trezit şi ei din visele şi izolarea renascentistă, 
întemeind la 1895 periodicul ”Pan”, dedicat artelor 
frumoase şi aplicate din Europa (Radu Negru avea o 
colecţie remarcabilă, după plecarea lui dintre noi am 
donat-o ”Centrului Cultural German” din Iaşi). 
Centrul Jugendtstil-ului a fost Münchenul, periodicele 
oferind în coloanele lor cu generozitate prilej de 
lansare a poeziei tinerilor  şi ilustratorilor de carte; în 
1899 Van der Velde înfiinţează colonia de artişti 
nonconformişti de la Darmstadt, finanţată de 
devotatul prieten al artelor, Marele Duce Ernst Edwig 
de Hesse. Ca variantă germană a Art Nouveau, 
Jugendtstil-ul are un caracter mai puţin omogen decât 
variantele franceză şi engleză, dar toţi membrii 
grupului din München împărtăşeau în comun o 
atitudine constructivă, tot astfel şi mişcarea de 
renaştere artistică austriacă Wiener – Sezession (spirit 
iniţiator Walter Klimt).

Esenin nu cunoştea limbi străine, dar contactele 
apusene prin Isadora l-au făcut conştient de faptul că 
trebuie să-şi aducă o contribuţie ”rusească” la 
problematica artelor din timpul Revoluţiei, deoarece 
amploarea fenomenului impunea pe mapamond. Era 
oare măcinat de faptul că nu se considera persoana cea 
mai potrivită pentru soluţionarea problematicii ”artei 
revoluţionare”, se născuse deja în mintea lui 
întrebarea dacă, prin firea sa, poetul era dator să 
rezolve şi problemele Revoluţiei?

Născut şi crescut la Tbilisi, în Georgia (de unde 
provenea şi Stalin), Vladimir Maiakovski, atras din 
adolescenţă de pictura modernistă, se aruncase fără 
şovăire şi vreun colac de salvare în ”barca Revoluţiei”, 
punând accent pe desăvârşirea ”tehnicii de execuţie a 
comenzii sociale”. Sub constante solicitări şi intervenţii 
exterioare a inovat versificaţia rusească prin ”scara 
maiakkovskiană”, care dăinuie până azi în poezia 
europeană. Cu acest instrument, care s-a dovedit a fi 
adaptabil la orice limbă, a scris şi poemele care l-au 
consacrat: Xopoшo! şi Bлaguмup Илuч Лeнuн; a  făcut 
o călătorie în America, pentru a arunca în obrazul 
capitalismului monopolist întreaga lui mânie 
proletară, imitându-l pe Gorki care, şi el, aruncase 
anatema asupra New York-ului, în Oraşul Diavolului 
galben.

Până la urmă s-a sinucis, împuşcându-se. 
Inacceptabil, dar irevocabil. Insuportabil – decenii 
întregi au fost trecute sub tăcere faptul şi cauzele 
trecerii lui în nefiinţă, dar Stalin l-a luat sub ocrotire la 
numai un deceniu după dispariţia fizică a poetului, 
pentru a crea ”cultul maiakovskian”. Timid sau cinic 
s-a încercat şi explicaţia unei drame sentimentale, 
consumate în cercul futuriştilor ruşi (dintre cele două 
surori Brik, pe una pare s-o fi iubit Vladimir aiakovski, 
fără reciprocitate; a doua a devenit soţia lui Louis 
Aragon, care  i-a dedicat poemul Ochii Elsei). 
Desigur, ca şi în cazul dramei sentimentale a lui 
Serghei Esenin, nimeni n-a crezut că ”vinovată a fost 
femeia” sau ”influenţa catastrofală a contactelor cu 
Apusul”. Mai credibil pare că atât poetul care s-a legat 
decis de la început de modernitatea societăţii 
industriale, ca premiză a viitorului, cât şi poetul care a 
dorit prin soluţii imaginiste să fie vestitorul unui nou 
realism, expresiv, scăpat din chingile unui raţionalism 
absolutizant – amândoi poeţi ruşi de prim rang au fost 
răniţi în sensibilitatea lor de acerba luptă fratricidă. 
Războiul civil 1918-1922 (de fapt nu s-a mai terminat 
vreodată), în afară de imense jertfe ale populaţiei civile 
a generat derută şi confuzii valorice, precum şi o 
relativă inflaţie poetică. Dar oare s-ar mai fi putut 
întoarce la sfârşitul conflagraţiei, cei doi ”aleşi”, senini 
şi curaţi, la o poezie fără nici un fel de obligaţii? La 
amândoi poeţii sinucigaşi a fost însă vorba, probabil, şi 
de gânduri prea ambiţioase, care umbresc totdeauna 
intensitatea de simţire, capabilă să rodească fructul rar 
al artei. Cu atât mai mult, în condiţii socio-culturale, 
care făceau tot mai improbabilă conservarea resurselor 
şi a mmotivaţiilor din sfera creaţiei.

*  *  *
Esenin respinge futurismul rus pentru că l-a copiat 

pe Marinetti; avea dreptate să invoce numele 
italianului, pentru că în nici o altă ţară futurismul nu a 
fost aplicat la un program atât de amplu, ca în Italia. 
În 1910, principiile, foarte zgomotos şi ”italieneşte” 
afirmate, au fost cuprinse în mai multe manifeste ale 
artiştilor italieni, toate de un inflexibil dogmatism; 
mişcarea a fost în primul rând plastică, rezultat al 
contactelor directe cu Parisul şi cu grupul Braque-
Picasso; şeful nedeclarat al şcolii de pictură futuristă 
italiană a fost Boccioni; împreună cu Severini şi Carra 
aceşti artişti au convertit în imagini ameţitor-dinamice 
explozia plastică preluată de la francezi.

Ceea ce-i deosebea pe italieni de futuriştii parizieni 
a fost atitudinea politică afirmată în anii Primului 
Război Mondial şi în anii care au urmat; pătimaşa 
proslăvire a războiului, văzut ca expresie a 
”vitalităţii”, a ”puterii de selecţie”, a ”sănătăţii rasei 
umane”. Să amintim şi faptul că primii care vor 
înţelege adevărul războiului între naţiunile europene 
au fost cubiştii iar ecourile protestelor artistice cubiste 
au fost filtrate în poezia lui George Trakl şi a lui 
Gottfried Benn. Futuriştii italieni au ”năşit” mişcarea 
vorticistă din Anglia, care a publicat revista cu titlul 
semnificativ ”Blash” (Explozie). Deşi cu existenţă 
scurtă, vorticismul a determinat direct sau indirect 
modificări importante în mentalitatea scriitorilor şi a 
pictorilor englezi: Ezra Pound, Richard Aldington, 
Ford Madex Hueffer (prietenul neprieten al lui Joseph 
Conrad) ş.a.

gîndul şi lumea

Fortăreaţa din Angers 

Natalia CANTEMIR

Adam Mickiewicz
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”Cheile Mariei” (2)



Nu cred ca, 
în peregrinările 
mele literare, să 
mi se fi 
încrucişat 
drumurile cu 
cele ale lui 
Sigurdur 
Pálsson. Însă în 
urmă cu un an, 
poetul flamand 
Willem M. 
Roggeman mi-a vorbit cu atîta entuziasm 
despre tulburătoarea sa poezie şi despre 
interesanta personalitate a acestui scriitor 
islandez, încît m-a determinat să-i scriu. 
Franţuzit pînă în vîrful unghiilor, Sigurdur 
mi-a răspuns politicos şi mi-a trimis o 
duzină de texte (ce nu sunt defel de 
duzină!), din care unsprezece se bucură de 
găzduire la rubrica PoeMondia (atît mi-a 
îngăduit spaţiul tipografic). Cum nu am 
legături cu nordicul bard, pentru a-l 
prezenta cititorilor  Cronicii, am recurs la 
un prieten drag multora dintre noi : 
Google. Sigurdur Pálsson s-a născut în 1948 
la Skinnastadur, în Islanda. Trece 
bacalaureatul la Reykjavik, apoi urmează 
studii universitare în Franţa : Institutul de 
Studii Teatrale al Universităţii Paris III şi 
Conservatorul liber al cinematografului 
francez.
El a publicat numeroase volume de poeme, 
mai multe romane, vreo zece piese de 
teatru şi memorii. Din vasta sa operă 
amintesc doar:
1975 : Ljóð vega salt
1980 : Ljód vega menn (Reykjavik, éditions Mál 
og menning)
1982 : Ljód vega gerd (Reykjavik, éditions 
Idunn)
1990 : Ljód námu völd (Reykjavik, éditions 
Forlagið)
1993 : Ljód línu (Reykjavik, éditions Forlagið)
1995 : Ljóðlínuskip (Reykjavik, éditions 
Forlagið)
1996 : Ljód vega safn (Reykjavik, éditions Mál 
og menning)
1997 : Ljóðlínuspil (Reykjavik, éditions 
Forlagið)
1998 : Parísarhjól (Reykjavik, éditions Forlagið)
2000 : Quelqu'un à la porte, piesă de teatru
2002 : Næturstaður (Reykjavik, éditions JPV)
2002 : Tattu (Tattoo), comedie dramatică în 12 
tablouri.
2007 : Minnisbók (Reykjavik, éditions JPV)
2009 : Ljóðorkuþörf (Reykjavik, éditions JPV)

Sigurdur Pálsson a primit Premiul 
Literar al Radioului islandez, în 1999, şi 
Premiul pentru Poezie în 2001. În 1990, în 
Franţa, a fost ridicat la rangul de Chevalier 
de l'Ordre des Arts et des Lettres de Jack 
Lang - Ministru al Culturii, devenind apoi 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 
în 2007, brevetul şi decoraţia fiindu-i 
înmînate de Preşedintele Republicii 
Franceze.

Singurii regi ai Islandei

Păsările ne indică drumul de multă vreme 
acoperit de ierburi
pierdut sub gazon şi sub vîntul aspru
îndoaie firele de iarbă care cresc pe ruinele
fermelor pierdute odinioară şi pe poteci 

PoeMondia
reînverzite

Dar păsările ne arată cărarea
prin gazonul atît de verde
şi printre ruinele fermelor unde într-o zi au 
poposit regi
care scriau; regi ai poemului şi ai unei saga
în fermele mici, dar adevărate imensităţi în 
minte

În zborul lor strălucitor păsările ne arată 
cărarea care urcă mereu şi merge înainte
cărarea pe care timp, ruine şi iarbă o lasă intactă
cărarea care traversează liniile pe care aceşti regi
le-au înscris pe pergament

pierdute fermele şi pierdute cărările bătute de 
vînturi
dar cărarea poemului şi a poveştii e mereu 
deschisă şi liberă

Porumbei
 
Motanul de la etajul şapte
gândea că e un porumbel
 
Fusese crescut la etajul şapte
de la vârsta de o săptămână
 
Nu văzuse niciodată alte pisici
Nici un animal în afara oamenilor
Şi a porumbeilor de la fereastră
 
Trebuie că mai întîi gîndise mult timp
că era un om
Dorise în mod sincer să ia loc
la masă cu tânărul cuplu
să ia un şerveţel şi să înceapă
a mînca antreurile;
 
aceste tentative se terminau întotdeauna printr-o 
expulzare
forţată
prin admonestări şi prin îndemnul de a mînca
doar cine ştie ce mizerie în gamela lui de motan
 
Rămînea mult timp gînditor
pe pervazul ferestrei
privind porumbeii
 
Mai întîi voi să sară pe ei
să se joace cu ei şi să-i muşte
Apoi deodată îşi băgă în cap
că în mod evident el era un porumbel!
Cîteva zile după asta
era pe marginea ferestrei la etajul şapte
Şi nu-i păsa deci deloc de tînărul cuplu
sau de altele la fel
Resimţea o crescîndă simpatie
pentru porumbei
Se mira că aceştia îl evită
pe el, un porumbel prietenos şi sociabil
pe pervazul ferestrei
 
Pe urmă uită total de sine
într-o zi puţin înainte de cină
 
şi sări
 
Cînd l-au depus pentru odihna din urmă
în curte
erau porumbei pe toate pervazurile ferestrelor
 

Biografie
 
Tînăr,
îl învăţară
să învîrtă cu grijă fînul
Şi să nu blesteme darurile lui Dumnezeu
 
Era un vlăstar legitim
al pămîntului
şi amantul lui în acelaşi timp:
ascundea în sînul său
bătălie şi secrete
viaţă
 
Şi uneori în plină iarnă

cînd proaspăta lucire a zăpezii îngheţate
se aşeza pe ferestre
ca un crainic imens şi întristat
el scotea o fotografie veche
iar lumina galbenă a lămpii cu ulei
umplea camera cu un regret tăcut
 
Iar la înmormîntarea lui s-a spus
că fantome livide erau pe drum
ca o lumină tremurătoare de lampă cu petrol
sau ca o veche  fotografie
uitată de toţi de multă vreme
 
Casa mea
 
Nu lipseşte aproape nimic
din casa mea
aproape nimic
 
Îi lipseşte doar şemineul
să-i facem unul
Îi lipsesc doar pereţii
şi tablourile pe pereţi
Trebuie să le facem şi pe acestea
Nu lipseşte mare lucru
în casa mea
 
Îi lipseşte şemineul
El nu fumegă în acest timp
Îi lipsesc doar zidurile şi ferestrele
şi uşile
 
Dar este confortabilă casa mea
Vă rog
Aşezaţi-vă
Nu vă fie frică
Vom mînca o fărîmă
vom frînge pîinea
vom gusta vinul
vom aprinde vatra
 
Vom privi
dar nu vom admira tablourile
pe pereţi
 
Vă rog
intraţi pe uşi
sau pe ferestre
dacă nu chiar prin ziduri
 
Străin
 
Acum ele joacă cărţi pe tejghea
Două femei una cu barete
în părul întunecat cealaltă fără barete
blondă
 
Dintr-o dată mă privesc amîndouă
în acelaşi timp
Tu scrii un poem?
Întreabă cea cu părul strîns surîzînd
 
Nu, un poem
mă scrie
reiau repede
şi îmi termin cafeaua
 
Ce spune?
întreabă blonda
 
N-am înţeles
e un străin
zice cealaltă
 
 
Drumurile se despart
 
Camerele de control
iau imagini ale vîntului
acolo pe unde acesta rătăceşte
cu bastonul său alb de orb
printre case
 
Iau imagini ale fricii
sticloase care îl urmează
mult în urmă
 
Prudenţi
Să le facem un semn cu mîna
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Sigurdur Pálsson 
(Islanda)

Înainte de a merge
Senini
În cealaltă direcţie
 
 
Seară de primăvară la Reykjavik
 
Vînzătorul de ziare
strigă titlurile de pe pagina întîi
 
Urlă sirena unui vapor care pleacă 
 
O pisică se fofilează printre grădini
În interiorul ei alte pisici
În interiorul ei nouă pisici
Fiecare cu nouă vieţi
Asta face nouă ori nouă
Plus cele nouă vieţi ale mamei
 
Printre grădini se fofilează
nouăzeci de vieţi
 
Titlurile de pe pagina întîi se estompează
 
Vaporul se îndepărtează
 
 
Noaptea e făcută pentru a plînge
 
Noaptea e făcută pentru a plînge
Făcută pentru a surîde şi
Pentru a strănuta şi a sughiţa
Făcută pentru a te împletici
Şi a te rostogoli pînă la capătul stelelor
 
Noaptea e făcută pentru a plînge
Făcută pentru a înnebuni
Pentru a te ghiftui cu hot-dogs şi
Făcută pentru a visa
Şi pentru a te reflecta în vitrine
 
Noaptea e făcută pentru a plînge
Făcută pentru a fluiera bluesuri şi
Pentru a te clătina şi a mormăi
Făcută pentru a agăţa fete
Şi pentru a despuia carnea şi a ajunge în al 
nouălea cer
 
Noaptea e făcută pentru a plînge
Făcută pentru a te răsturna într-un şanţ
Pentru a fărîmiţa totul şi
Făcută pentru (oh de ce
Tu, prietene) a muri
 
 
Minune
 
Uităm prea mult
Gloria trupului
 
Cît de malignă
este
înţelepciunea sa
Cît de înzestrate sunt
surorile obscure :
Mirosirea şi atingerea
 
În tăcerea adîncimilor
ele compun o odă gloriei cărnii
în codul secret al elanului vital

 
Borges
 
Încet-încet luminile s-au stins
la ferestrele caselor
 
Multă vreme o singură lumină a rămas
printre stele
venind de la o lucarnă
a casei oarbe
 
În cele din urmă nu mai fu
lumină
 
Lumina se reîntorsese în sine
 
Cu scînteiere ea străluceşte pe bolta cerească
a bibliotecii


