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„De ce este România altfel?” (I)
subliniez şi faptul că voi folosi termenii „România”, 
„româneşte”, românism” în sens generic, chiar dacă mă 
voi referi la perioade premergătoare formării poporului 
român sau fondării statului modern, unitar şi 
independent numit România, la perioade în care familia 
cuvîntului „român” nu apăruse încă şi, bineînţeles!, nici 
realitatea istorică ce a zămislit-o.

Aşadar, „de ce este România altfel?” De ce a fost ea 
„alt fel” de-a lungul istoriei?

Ştiu eu?! 
Poate pentru că, spre deosebire de alte neamuri, cu 

fel de fel de origini mai normale, noi nu ne tragem din 
Adam şi Eva (las' că şi nevestele lui Cain şi Abel au 
apărut din neant!), ci din „doi bărbaţi cu braţe tari”, 
Traian şi Decebal pe numele lor. Chestie de ADN, 
neelucidată încă! Şi-apoi, ce ştiau strămoşii noştri despre 
ADN, cînd minunea geneticii abia astăzi începe să-şi 
dezvăluie tainele?! Apropo de acidul dezoxiribonucleic : 
suntem „altfel” şi fiindcă pe noi ne-au „format” (ca să 
menajez sensibilităţi, evit verbul „a corci”!) pseudo-
romani. Mult lăudata şi nobila noastră obîrşie latină e 
doar praf aruncat în ochii credulilor şi neinformaţilor : 
„romanii” care ne-au cucerit erau pleava imperiului 
transformată-n disciplină cazonă de mercenari, pentru 
sunetul ispititor al dinarilor şi sesterţilor. Soldaţii din 
cele două legiuni cantonate o vreme pe teritoriul Daciei 
(Legiunea a V-a Macedonica şi Legiunea a XIII-a 
Gemina), care ne-au călcat teritoriul şi ne-au 
„romanizat”, bucurîndu-se de ospitalitatea populaţiei 
feminine din provincie, aveau fel de fel de origini, de 
etnii, de naţionalităţi (deşi termenul e pretenţios pentru 
acea vreme!) şi erau adunaţi din toate colţurile 
imperiului. Ei deveneau cetăţeni romani abia la lăsarea 
la vatră, adică atunci cînd ajungeau veterani.

Suntem altfel pentru că nici nu ne-am făurit bine 
întîiul stat centralizat dac, unitar şi independent şi am 
dat în darul beţiei, spre necazul lui Burebista şi spre 
hazul duşmanilor. Apoi, chiar de la prima încercare mai 
serioasă a sorţii şi a istoriei, ne-am dat pe faţă arama 

poem de februarie

trădării, deschizînd un şir de nelegiuiri mai lung decît 
faimosul şir al lui Fibonacci. Citiţi lucrarea Istoria 
trădării la români de Mircea Bălan şi vă veţi lecui de 
mîndria de a fi român! Cine s-a răsculat împotriva lui 
Burebista şi l-a răsturnat, dacă nu cei cărora le arsese 
viile şi le curmase pofta de supt? După cum se vede şi 
astăzi, e tare greu să fii abstinent! Cine l-a obligat pe 
nemernicul Bicilis să se prezinte în faţa duşmanului 
pentru a dezvălui locul din albia rîului Sargetia unde-şi 
plasase Decebal comorile dacilor şi vistieria statului? 
Oare doar pofta de înavuţire şi de mărire? Nu cumva şi 
actele de trădare ale lui Decebal faţă de Domiţian sau 
faţă de Longinus? Nu cumva şi caracterul „viclean, 
perfid şi înşelător” al dacilor, despre care vorbeşte nu 
doar Herodot, ci îl amintesc, subliniindu-l cu 
consecvenţă, şi Strabon, Suetonius, Plutarh, Dio Cassius 
ori Pompeius Trogus?!

România e altfel şi pentru că din istoria ei lipseşte un 
mileniu! Fac această afirmaţie, chiar dacă sunt conştient 
că „ultraşii”, fanaticii românismului mă vor înjura. În 
ciuda faptului că ne e greu să recunoaştem, mia de ani 
cuprinsă între retragerea aureliană din 271 şi domnia lui 
Basarab I, cu victorioasa lui bătălie de la Posada, din 
1330, împotriva regelui Carol-Robert de Anjou, rămîne o 
enigmă în istoria poporului nostru. Istoria de un mileniu 
a României, „e sublimă, putem zice, dar lipseşte cu 
desăvîrşire”! „Doamne! Ce vom fi făcut o mie de ani?!” 
se întreba, aproape retoric, inimitabilul Emil Cioran în 
Schimbarea la faţă a României. Nu ştiu ce am făcut, dar 
bine că nu am construit socialismul!

După „romani” s-au „plimbat” pe teritoriul carpato-
danubiano-pontic, adică prin „eterna şi fascinanta 
Românie”, fel de fel de nomazi, de invadatori, de barbari 
şi de sălbatici numiţi cu o sintagmă eufemistică 
„popoare migratoare” : goţii, hunii, gepizii, avarii, slavi 
de toate extracţiile (sîrbi, ruşi, bulgari), unguri, pecenegi, 
cumani, tătari, turci, calmîci, otomani, fanarioţi, 
bonjurişti, muscali, friţi, bolşevici şi alţii asemenea lor. 
(va urma)

Revedere

Tu, minunată poezie,
Uitatul meu ostrov de flori,
Îmi mai deschizi azi poarta mie,
Cînd mă întorc din pribegie,
Străin cu paşi rătăcitori?

Îmi tremură durerea-n gene
Cum calc pe vechiul drum bătut;
Sărmane crînguri şi poiene,
Vă năpădiră buruiene
De cînd noi nu ne-am mai văzut...

Ca un drumeţ din altă ţară
În cale mă opresc ş-ascult:
Aş vrea-n grădina solitară
Un glas să-mi reînvie iară
Din praznicele de demult.

Dar val de neguri mă-mpresoară,
Furtuni au bîntuit pe-aici,
Nu-s stelele de-odinioară,
Pe urma lor abia mai zboară
Un roi plăpînd de licurici...

Printre cărări dărăpănate
Cresc spini, iar flori de-mi mai răsar,
Se-nclină toate-nrourate
Cu lacrimile adunate
În drum de bietul grădinar.

Octavian GOGA

M-am lăsat şi eu purtat de valul, de isteria, de 
patimile stîrnite de mult discutata şi îndelung dezbătuta 
lucrare De ce este România altfel? (Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2012) a distinsului istoric şi profesor Lucian 
Boia, încercînd să răspund (ca un profan, evident!) la 
întrebarea care încifrează esenţa cărţii. Chiar aşa! De ce 
este altfel ţara mea? Or fi românii mai cu moţ decît alte 
neamuri? De ce poporul din care fac parte are o soartă 
atît de ingrată? De ce de-a lungul vremii l-au asuprit nu 
doar străinii, ci chiar propriii fii? De ce nu s-a înţeles 
niciodată cu vecinii? De ce România a pierdut teritorii 
care sunt româneşti (cel puţin aşa afirmă istoricii!) din 
veacul veacurilor? De ce nu avem nici un Premiu Nobel? 
Să nu-mi vorbiţi despre „românii” înnobilaţi de 
Academia Suedeză, căci ei, în momentul premierii, nu 
(mai) erau români, aşa cum nu sunt eu chinez! De ce 
victorii ale înaintaşilor, cu care azi ne împăunăm, nu 
sunt nici măcar pomenite în lucrările de specialitate ale 
popoarelor cu care ne-am confruntat de-a lungul vremii? 
De ce priorităţi şi personalităţi pe care le revendicăm şi 
cu care ne mîndrim (Nicolae Paulescu şi Henri Coandă 
sunt doar două din multele exemple ce se pot oferi în 
sprijinul acestei afirmaţii!) nu sunt amintite în marile 
enciclopedii ale lumii? De ce am ajuns coada Europei, 
care se leapădă de noi ca Simon Petru de Iisus Hristos 
după prinderea acestuia în grădina Ghetsimani şi 
înaintea răstignirii? Evident, seria întrebărilor poate 
continua la infinit, pentru fiecare întrebare găsindu-se şi 
o infinitate de răspunsuri. Spre a nu irosi nici spaţiul 
tipografic, nici preţiosul timp al cititorilor, mă voi limita 
la întrebarea din titlul lucrării, evidenţiind faptul că 
fantezia răspunsurilor mele este departe de pertinenţa 
chestiunii ridicate de inspiratul istoric. Dat fiind că 
aceste notaţii nu au nici o valoare ştiinţifică, ţin să 

poem de martie
Omagiu

Acum la urmă, se cuvine 
pentru femeia-ntinsă-n pat 
peste sărut un gând de bine de 
neuitat.

S-o iau în braţe şi să plec cu ea 
cum pleacă anotimpul bărbat 
în fire şi întreg bătând pe 
crupă timpul

Să năduşesc de mers cu ea în braţe 
vacarm iubit, 
în plase de paianjen hoaţe 
izvor de sânge infinit

Să o sărut, să mă sărute 
s-o strâng în braţe, să mă strângă 
cu braţul drept când ea m-ascute 
să o tocesc cu braţul stâng

ea să miroasă-a mine foarte 
eu să miros a ea intens 
amforă mare, două toarte 
necuprinzând uleiul dens

mai şi vărsându-ţi-l afară
peste zăpada necălcată 
nici numai pentru-ntâia oară 
de viaţa mea cea alergată

Nichita STĂNESCU
Acest numar este ilustrat cu lucrări 

semnate de Dana CĂLCÂI GHERGHE, 
din expoziţia "Revenirea întru neuitare“
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fragmentarium istoric

Întâia Doamnă a statului naţional modern roman, 
Elena Doamna - cum a rămas în memoria colectivă - a 
ilustrat prin prezenţa şi activitatea ei un model ancorat pe 
deplin în spiritul vremii, un model al sacrificiului de sine şi 
al filantropiei, al conduitei demne în timpuri şi situaţii 
adverse, în fine, un model al asumării în numele unor 
interese superioare a unei poziţii publice de excepţie. Elena 
Cuza a trecut cu brio examenul atât de dificil al 
responsabilităţilor copleşitoare impuse de poziţia şi 
atitudinile ilustrului său soţ, Domnitorul Unirii. Într-o 
scrisoare din ianuarie 1859, imediat după alegerea lui 
Alexandru Ioan Cuza în Moldova, adresată mamei sale, 
Ecaterina Rosetti, aflată la Soleşti, formula astfel 
sentimentele sale: “… Draga mea mamă, providenţa a vrut 
să ne răsplătească pentru modestia noastră şi să ne ridice la 
un rang, pentru mine nemeritat. Fie ca Dumnezeu să mă 
protejeze întotdeauna şi să-mi dea tot ce trebuie pentru a 
merita tot timpul entuziasmul, bunăvoinţa şi afecţiunea cu 
care am fost primită…”.

După aproape trei ani petrecuţi în străinătate, la Paris 
mai cu seamă,  departe de ţară şi de situaţia ingrată în care 
ajunsese din cauza complicaţiilor matrimoniale generate 
de infidelitatea soţului, Elena Cuza revine în luna iulie 
1862 la Bucureşti hotărâtă să îndeplinească rolul de Primă 
Doamnă a ţării în ciuda “…unei măreţii pe care în mod 
sincer o dispreţuiesc şi a unei poziţii pe care, o ştii – îi scria 
mamei sale la 2 mai 1862 de la Paris – nu chiar o ocup” . 
Preocupările sale s-au concentrat în direcţia ajutorării celor 
năpăstuiţi fără vină, a copiilor orfani, a fetelor lipsite de 
zestre şi a celor aflaţi în suferinţă. În calitate de preşedinte 
a Comitetului de Doamne a vizitat stabilimentele epocii 
dedicate celor defavorizaţi şi s-a adresat direct 
Preşedintelui Consiliului de Miniştri cu scopul de a 
ameliora situaţia din aceste instituţii. Astfel, la 13 iulie 
1862, într-o scrisoare adresată lui Nicolae Kretzulescu 
preciza: “…După ce am vizitat acest azil de copii de la 
Cotroceni şi m-am încredinţat ocular de rezultatele 
dobândite prin această faptă atât de umană şi ingenioasă, 
m-am convins de neaparata trebuinţă ce este de a se da 
acestui stabiliment mijloace trebuitoare pentru a se putea 
dezvolta şi corespunde prin urmare cu adevăratul scop 
pentru care este creat. Crez că nu se va putea ajunge cu 
uşurinţă la realizarea unei asemenea dorinţe căci ceea ce s-
a dobândit prin silinţe individuale probează îndestul ce 
rezultate s-ar putea produce dacă prin consacrarea a o 
parte din resursele destinate de stat pentru acest azil de 
copii găsiţi, s-ar îndemna totodată la aceasta şi ajutoarele 
particulare…”. Demersul ei s-a concretizat cinci zile mai 
târziu când a fost emis Decretul Domnesc prin care se 
înfiinţa instituţia de ocrotire ce avea să poarte numele 
“Elena Doamna” cu fonduri alocate de stat şi în care fetele 
orfane au fost îngrijite şi educate, deprinse cu meserii 
potrivite pentru ele, în acord cu o  programă elaborată de 
ministerul responsabil. Piatra de temelie a noului edificiu a 
fost pusă la data de 29 iulie în cadrul unei fastuoase 
ceremonii la care a participat protipendada ţării. În ultimul 
interviu acordat la Piatra Neamţ,  în 1909, cu puţin timp 
înainte de a părăsi acestă lume, Elena Cuza rememora: 
“Mă reîntorsesem de la Paris, chemată de Cuza, ca să fac 
onorurile Curţii. Atunci am pus şi bazele Azilului Elena 
Doamna. Soţia lui Davilla, o respectabilă femeie, întreţinea 
copii orfani la dânsa şi eu i-am zis atunci că sunt prea mulţi 
copilaşi orfani în ţară în cele patru ziduri ale unei odăi şi să 
fie crescuţi numai de o singură femeie…Şi atunci cu 
economiile ce strânsesem la Paris, am pus piatra 
fundamental a azilului”. 

Credinţa Primei Doamne a ţării, mărturisită într-o 
scrisoare către Elena Bărcănescul, era că: “La toate naţiile 
oamenii sunt aceia ce femeile au voit să fie. Ele sunt mame 
şi soţii. Naţiile cu mari virtuţi pe care le admiră istoria sunt 
fapta femeilor ce se află la înălţimea marii lor misiuni pe 
pământ. Naţia română ea însăşi este supusă acestei voinţe 
divine. Ea va fi în viitor ceea ce femeile române vor voi să 
fie, să nu ne îndoim. Ele sunt chemate, ca mame, înainte de 
alţii, de a lucra pentru creşterea unei generaţii în viitorul 
apropiat. Numai când toate femeile române vor fi convinse 
de acest viitor, din această zi viitorul României este 
chezăşuit…Una din nenumăratele datorii ce constituie 
frumoasa misie a femeilor sunt acele fapte filantropice şi 
pioase despre care femeile române au dat totdeauna 
dovezile cele mai vii.”

Un an mai târziu, Elena Cuza se arată interesată de 
sectorul medical implicându-se în organizarea serviciului 
de ambulanţă şi schiţând chiar planurile pentru înfiinţarea 
unui serviciu de Cruce Roşie în România. Încredinţată de 
rolul major pe care femeile educate trebuie să-l aibă în 
destinul naţional, Elena Cuza acordă o atenţie constantă 
tuturor instituţiilor care se îngrijesc de educaţia tinerelor 
fete. Vizitele sale la şcolile de fete şi preocuparea de a le 
asigura fondurile atât de necesare sunt dovezi de 
netăgăduit ale modului în care şi-a urmărit crezul şi 
deopotrivă proiectul. Preocupările în domeniul cultural 

sunt la rândul lor notabile în seria activităţilor cărora Elena 
Doamna le-a consacrat timpul şi atenţia sa, aşa cum adesea 
se subliniază în studiile dedicate vieţii şi preocupărilor 
sale. O frumoasă şi rodnică prietenie a legat-o de Vasile 
Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu. Prezenţa publică a 
Elenei Cuza s-a conformat modelului ideal al epocii iar 
activităţile sale au contribuit la sporirea popularităţii 
perechii domnitoare. 

Efervescenţa celor şapte ani de domnie a lui Alexandru 
Ioan Cuza generată de seria remarcabilă de reforme şi 
proiecte reformatoare, de turbulenţele unei vieţi politice 
încă “neaşezate”, de ambiţiile şi frustrările elitelor, de 
corupţie şi diverse coterie, toate acestea laolaltă şi-au pus 
amprenta deopotrivă asupra Domnitorului şi a consoartei 
sale. Altruistă şi generoasă, incapabilă ea însăşi de 
maternitate, Elena Cuza adoptă cei doi fii al lui Cuza 
născuţi din dragostea lui vinovată cu Maria Obrenovici şi 
se ocupă îndeaproape de creşterea şi educarea lor la Paris 
şi mai apoi la Heidelberg. Vorbind despre ei Elena 
Doamna afirma: “Sunt fericirea mea şi speranţa mea în 
viitor”. Din păcate, amândoi vor avea un destin tragic şi 
oarecum insignificant pe scena publică a vieţii româneşti.

    Momentul abdicării forţate a lui Alexandru Ioan 
Cuza din 11 februarie 1866 este astfel rememorat de Elena 
Cuza în interviulmai sus amintit: “Era în seara de 10 
februarie pe la orele 7, când treceam la masă împreu7nă cu 
Cuza, vedem un băiat de prăvălie care nu ştiu prin ce 
minune pătrunsese în palat ca să se apropie de noi şi ne 
spune că la noapte mii de oameni au să năvălească la palat. 
Cuza reţinu băiatul şi trimise între alţii şi după colonelul 
Haralambie, la care bărbatul meu ţinea foarte mult şi care 
avea comanda trupelor din garnizoana capitalei. Stăteam 
în sala de mâncare a palatului când a venit Haralambie. 

- Auzi, mă Haralambie, ce se vorbeşte, îi spune Vodă, 
cu un aer de plictiseală. Se pregăteşte pentru la noapte 
revoluţie mare şi tu nu ştii nimic?

- Nu ştiu nimic Măria Ta, răspunse flegmatic 
Haralambie.

- Ba încă, au să năvălească în palat în timpul nopţii, 
adougai eu, sculându-mă de la masă…

- Nu crede Mărită Doamnă, îmi zise el, poporul 
Capitalei are admiraţie pentru Măria Voastră şi 
Domnitorul poate conta pe armata sa legată prin jurământ. 
Şi apoi ca să ajungă la Măriile Voastre, doar va trebui să 
treacă mai întâi peste corpul meu!

………………………………………
Şi m-am culcat cu cei doi copii Alexandru şi Dumitru 

lângă mine. Dar într-un târziu de noapte, pe când mă 
trudeam să adorm aud parcă un zgomot asemănător 
descărcării unui foc de pistol. Sar din pat speriată şi apun 
guvernantei franceze, care dormea în camera de alături:

- Scoală-te repede, Florantină, şi vezi ce e. Mi se pare că 
am auzit o descărcătură de armă… Şi mă reped la copii 
care dormeau îngerescu lor somn. 

Deodată Florantina intră înfricoşată şi-mi spune:
- Alteţă este imposibil de trecut prin culoarele 

palatului; toate sunt pline de soldaţi şi ofiţeri. Am fost 
oprită să înaintez şi întrebând ce se petrece mi s-a refuzat 
orice răspuns. Uşa Alteţei voastre este păzită de trupe şi un 
ofiţer stă în faţa ei.

Atunci mă îmbrăcai repede, lăsai copii în grija 
Florantinei şi deschizând cu curaj uşa voii să trec. Dar fui 
oprită. Trupele stăteau de o parte şi de alta a corodoarelor 
şi soldaţii îmi barară drumul.

- Înlături, le strigai eu. Vroi să trec la Domnitor …
- Nu se poate, îmi răspunseră ei …
- Şi cu toate acestea nu mă poate împiedica nimeni ca 

să nu văd pe Domnitor, repetai eu. Trebuie, da trebuie să-l 
văd. 

Un căpitan, care până atunci ezita să se apropie de 
mine inaintă şi cu un aer liniştit îmi zise:

- Măria Ta, în zadar încercaţi. Nu se poate trece înainte. 
Şi apoi e şi inutil, căci fostul Domnitor nu mai este în palat.

Atunci am auzit pentru prima oară cuvântul de fostul 
Domnitor. Căpitanul, dacă nu mă înşel, era Pilat. Mi se 
păru că tot pământul se învârteşte cu mine, că zidurile 
palatului se pleacă să mă îngroape, că aerul de acolo ma 
înăbuşă, că ochii nu mai văd nimic, că urechile nu mai aud 
..…………………………………………

Sosesc la Cotroceni şi intru cu copiii în odaie la Cuza. 
El se preumbla nervos dintr-un colţ intr-altul al odăii şi era 
îmbrăcat civil. Cum îl văzui izbucnii în lacrimi. Figura lui 
avea paliditatea morţii. Dar el îşi stăpâni emoţia şi revolta 
şi înaintă surâzător şi bland – ah, ce surâs, parcă şi acum 
mă îngheaţă. Se apropie de copii şi-l mângâie.

- Fii liniştită, îmi zise el. Vom pleca din ţară şi vom trăi 
mai departe liniştit; s-a săvârşit ceea ce eu doream de mult, 
dar s-ar fi putut petrece altfel lucrurile şi tu ştii că nu 
aşteptam decât răspunsul viitorului Domn străin, pentru 
ca să mă retrag din domnie… Dar armata, scumpa mea 
armată, n-aşi fi voit s-o văd călcându-şi jurământul de 
credinţă.

- Armata te urmează şi e cu Măria ta, îi spusei eu. Şi 
neputând să pronunţ tare numele colonelului Solomon, 
din cauza gardei care se afla în odaie cu noi, îi spusei însă 
cuvintele lui, că un gest numai aştepta de la Cuza pentru a-
l urma.

- Niciodată nu voi face vărsare de sânge pentru a-mi 
recăpăta tronul!

Dar, înşişi mulţi conjuraţi au regretat mai apoi faptele 
lor. Şi colonelul Haralambie a fost unul dintre aceia care s-
au căit foarte mult, căci în actul său a fost convins de o 
femeie pentru care el avea o mare pasiune şi pe care 
duşmanii lui Cuza au reuşit s-o cumpere pentru a-şi putea 
exercita influenţa ei nefastă asupra acestui militar”.

În lungul exil de până la moartea Domnitorului din 
1873, Elena Cuza l-a însoţit fidelă în peregrinările sale la 
Viena, Florenţa, Paris, Ober Döbling, Veneţia, Ems şi, în 
cele din urmă Heidelberg. La moartea soţului său Elena 
Cuza afirma: “Ţara plângea un mare prinţ, eu un soţ 
iubit”. Valul de nenorociri o va urma însă şi pierderea 
copiilor ca şi a averii sale îi poartă paşii la Iaşi unde va 
lucra ca infirmieră la spitalul Caritatea, la Geneva, la o 
nepoată a sa, apoi prin grija lui Henrieta Bacalu îşi găseşte 
liniştea la Piatra Neamţ într-o modestă reşedinţă. După 
înhumarea rămăşiţelor pământeşti ale lui Alexandru Ioan 
Cuza la Ruginoasa va mărturisi: “Acum pot muri 
împăcată, pentru că mi-am îndeplinit şi ultima datorie 
către El”. La jumătate de secol după realizarea Unirii de la 
1859 asistă la jubileul acestui mare moment fondator din 
istoria noastră şi aceasta este ultima sa mângâiere. La 2 
aprilie 1909 se stinge la 84 de ani după o agonie de câteva 
luni. Deşi şi-a dorit uitarea, naţiunea nu putea să o şteragă 
din amintirea sa. Prin viaţa şi activitatea sa, prin destinul 
său şi prin dragostea purtată conaţionalilor săi, Elena Cuza 
intră în panteonul naţional drept Întâia Doamnă a Ţării.

Februarie - Martie 2013

Ipostaze ale feminităţii: 
Elena Cuza (2)

Cătălin TURLIUC

Cătălin TURLIUC

Teodor HAŞEGAN

 

Miruna HAŞEGAN                 Liviu SUHAR

oria Z
Ionel BOSTAN                         Emanuela ILIE
Ştefania HĂNESCU                G. MOSARI
George BĂDĂRĂU                  Iulian Marcel CIUBOTARU
Lina CODREANU

Mioara BAHNA                       Emilian MARCU
Adi CRISTI                             H ILIERU

Mihai BATOG BUJENIŢĂ

Alexandru Dan CIOCHINĂ

Valeriu STANCU                     Natalia CANTEMIR

Valeriu STANCU

poezia mondia pagina 32

gîndul şi lumea paginile 30-31

jurnal cu scriitori paginile 8 - 12, 22-23, 29

paginile 6-7ut pictura poesis

fragmentarium istoric pagina 2

Sumar:

Ioana ŞERBAN                             Monica BOŢOIU

interpretări paginile 20-21, 25

pagina 28degustări cultural - literare

pagina 27

paginile 3-4tertium non datur

Daniel CORBU

fondul principal al culturii române paginile 14-15

salonul literar paginile 16-17

Cătălin BORDEIANU

Ionel SAVITESCU                     

restituiri pagina 19

Bogdan Mihai MANDACHE

cultură * religie * filosofie pagina 22

Ion VRABIE                            

privitor ca la teatru pagina 5

Ioana PETCU  

Zully MUSTAFA

sertarul cu manuscrise pagina 13

Vasile POPA HOMICEANU

pagina 18născocitorul de gânduri

Academia Păstorel

fascinaţia lecturii pagina 18

Nicolae BUSUIOC

ergo... pagina 6

Nicolae PETRESCU -REDI

Marinică POPESCU

la vreme şi la nevreme pagina 24

pagina 26literatură universală

Marius CHELARU



CRONICA 3

tertium non datur
apele fluviului şi nu pot spune de unde vin cu adevărat, dar sînt 
indisolubili în apa sa. Acestea sînt apele olarilor, preoţilor 
egipteni, făurarilor, boinagiilor, filosofilor, Părinţilor Bisericii, 
grecilor, asirienilor, latinilor, arabilor. Atunci cînd se varsă în 
mare, fluviul nostru alchimic nu cunoaşte maluri.

Prima sursă este alexandrină. Curentul alexandrin se etalează 
pe mai multe secole. Primele noţiuni gnostice aici şi-au făcut 
apariţia, avîndu-şi sursele în mitologiile egiptene şi greceşti. 
Marii filosofi ai Greciei clasice erau citaţi, studiaţi şi interpretaţi 
în sens alchimic. Acest curent va fi considerabil îmbogăţit de 
primii Părinţi ai Bisericii şi de filosofii creştini, cu o consolidare 
a concepţiilor gnostice, pe de o parte, şi, pe de altă parte, cu 
naşterea unei alchimii operative care se separă progresiv de acest 
curent. Dacă încercăm să realizăm un clasament al tratatelor 
alchimice, atunci le putem clasa în mai multe curente. Primul este 
cel al alchimiei materiale, cel mai „cunoscut” marelui public, şi 
care asigură puterea de a crea piatra filosofală aptă să dea 
tinereţea veşnică şi posibilitatea de a transmuta plumbul în aur. Al 
doilea curent se vrea un mod de acces la înţelepciune, la înălţarea 
spirituală. Un alt curent este cel al alchimiei „medicale” care a 
fost dezvoltat în principal de Paracelsus. 

Începînd cu Renaşterea alchimia va părăsi rezerva sa discretă 
pentru a intra în lume, în principal cea a literelor şi a nobilimii. 
Mulţi medici şi chimişti erau mai mult alchimişti decît religioşi, 
fără ca aceasta să le pună vreo problemă. Acest prodigios avînt 
este esenţialmente datorat dezvoltării tiparului. Renaşterea s-a 
vrut a fi o perioadă de descoperiri, dincolo de Lumea Nouă, a 
secretelor tehnice. Dacă această perioadă a arătat interes pentru 
alchimie aceasta se datorează, în parte, nobilimii care dorea să se 
îmbogăţească pentru a-şi construi noi palate, pentru a se 
înconjura de ceea ce era mai bun în lume. Gustul misterului se 
răspîndea pe scară largă. Renaşterea se interesa de trecut, de 
antichitate şi se străduia să-i pătrundă misterele, dar în fapt ea 
cădea sub farmecul esoterismului.

-Aţi studiat vieţile şi operele a numeroşi alchmişti. Aveţi un 
alchimist preferat?

-Cred că mulţi alchimişti merită atenţia noastră. Ceea ce m-a 
frapat cel mai mult în cercetările mele a fost să văd că cea mai 
mare parte a marilor tratate de alchimie au fost scrise şi publicate 
sub nume de împrumut şi că rari sînt cei care sînt cunoscuţi după 
numele lor adevărate. Fulcanelli, Flamel, Basile Valentin, 
Philalete, sînt nume de împrumut, pseudo-nume. Sînt şi autori 
cunoscuţi sub numele reale, cum ar fi Paracelsus, Trévisan, 
autorul celebrului tratat La parole delaisée sau Albert Legrand 
autor al unor tratate care deşi îi sînt atribuite sînt falsuri notorii. 
Cînd avem biografii de alchimişti, cel mai adesea sînt alchimişti 
care nu au lăsat scrieri, aşa cum este cazul lui Böttger care este 
binecunoscut mai curînd pentru că a condus celebra manufactură 
de porţelan de la Meissen. Viaţa sa a fost în întregime 
aventuroasă şi plină de noi avînturi. Faptul cel mai determinant al 
existenţei sale  a fost că a întîlnit un iniţiat numit Lascaris, despre 
care nu ştim nimic care să poată fi istoric stabilit. Întîlnirea lor a 
avut loc în 1701, atunci cînd era un tînăr elev farmacist de 19 ani 
şi Bottger, care avea în buzunar o pudră a lui Lascaris. 
Cupiditatea lui August al II-lea va provoca pierderea sa, omul 
nostru ajungînd să fie închis în castelul Koenigstein unde i s-a 
pus la dispoziţie un laborator de alchimie avînd ordinul să 
reuşească! Lascaris va încerca, fără succes, să-l scoată din această 
încurcătură. Restul aparţine istoriei, căci comandantul fortăreţei, 
Contele Tschirnhausen, era un pasionat de porţelan şi a 
transformat laboratorul în atelier de fabricat porţelanuri. Böttger 
nu a fost niciodată un iniţiat, dar viaţa sa a fost în mod intim 
marcată de alchimie. Nu acelaşi a fost cazul lui Bernard le 
Trevisan care este alchimistul pentru care încerc cea mai mare 
simpatie. El  a fost iniţiat de tînăr în arta hermetică de tatăl său. 
Viaţa sa nu va fi decît o succesiune de eşecuri usturătoare. El va 
încerca să lucreze asupra tuturor materiilor prime posibile, foarte 
rău îndrumat de obişnuiţii curţii veneţiene. dar unul din punctele 
constante ale caracterului lui Bernard le Trévisan a fost obstinaţia 
sa îndîrjită, credinţa sa în alchimie care nu va fi niciodată 
zdruncinată în ciuda tuturor erorilor pe care le-a putut comite. 
Total ruinat, deposedat de orice, asemenea fiului rătăcitor, va 
reveni cînd trecuse de 40 de ani pentru a relua totul de la zero şi 
pentru a descoperi în sfîrşit uimitorul secret. Istoria lui Trévisan 
ilustrează cel mai bine dificultatea căutării alchimice şi virtuţile 
perseverenţei şi ale credinţei. 

Cum să nu evoci deopotrivă oameni precum Roger Bacon, 
Doctor mirabilis, acest franciscan care a fost omul cel mai erudit 
al timpului său? Sau pe Saint Vincent de Paul, care nu a lăsat nici 
un tratat, dar care a fost iniţiat în alchimie? Vincent de Paul este 
omul pentru care am cea mai profundă admiraţie şi care 
încarnează în ochii mei calea smeriţilor, calea uscată.   

S-a pretins că Saint Vincent de Paul a primit iniţierea 
alchimică după ce ar fi fost capturat de piraţii mauri în 
Mediterana. În timpul captivităţii ar fi fost iniţiat în ştiinţa lui 
Hermes. Din arta sa alchimică ar fi obţinut banii necesari 
acoperirii cheltuielilor colosale cu acte de binefacere. Născut la 
Pouy, Vincent Depaul, în adevăr numele său se scria într-un 
cuvînt, a fost hirotonit preot în 1600, la vîrsta de doar 19 ani. În 
1605, o călătorie pe mare de la Marsilia la Narbonne avea să-i 
schimbe viaţa pentru totdeauna. Nava pe care călătorea a fost 
capturată de piraţi, el a ajuns captiv şi vîndut ca sclav la Tunis 
unui alchimist. Depaul a primit de la acesta iniţierea în arta lui 
Hermes, iniţiere de care aminteşte într-o scrisoare din 24 iunie 
1607 şi adresată lui Comet, avocat la curtea din Dax, şi într-o 
corespondenţă purtată în anul următor cu legatul din Avignon. 
Pornind de la aceste întîmplări, numeroşi ocultişti au văzut în 
alchimie sursa financiară a acţiunilor caritative ale acestui om al 
bisericii. Fulcanelli însuşi susţinea acest lucru. În 1625 Depaul a 
creat „Les pères de la Mission”, apoi „La Congrégation des 
soeurs de la Charité”, în 1634. A fondat un spital şi mai multe 
orfelinate, făcînd totodată şi mai multe donaţii substanţiale. 
Numărul şi valoarea donaţiilor pun problema originii acestor 
resurse, ştiindu-se că Depaul a dus o viaţă într-o strictă asceză şi 
nu dispunea de nici un bun personal. Saint Vincent de Paul 
descoperise secretul Pietrei Filosofale? Un răspuns nu ar aduce 
mai multă lumină. Dacă rămînem la versiunea Pietrei Filosofale 
comună în literatura obişnuită, răspunsul este nu. Dar cel care 
cunoaşte adevărata natură a Pietrei Filosofale ştie că ea este omul 
recompus, renaturat, transfigurat el însuşi, înţelege sensul acestei 

alchimiei.
- Cînd marele chimist Marcelin Berthelot publica a sa 

Collection des anciens alchimistes grecs, un studiu asupra 
manuscriselor şi papirusurilor redactate în greacă, el voia 
să arate starea concepţiilor de acum mai bine de două mii 
de ani. Ceea ce a făcut Berthelot era o muncă ştiinţifică care 
este totdeauna citată, dar titlul nu lăsa cu nimic să se vadă 
că aceste texte erau mai mult simbolice şi religioase decît 
raţionale. Aceşti vechi alchimişti „greci” erau în cea mai 
mare parte alexandrini, şi nuanţa trebuie păstrată. 
Berthelot căuta urmele tehnicilor vechi, cum erau cele ale 
distilării şi bain-marie, pentru a nu le cita decît pe cele mai 
cunoscute şi care apăruseră în Egipt. „Grecii” noştri erau 
greci doar prin limba vorbită, ei se înscriseseră în marea 
tradiţie gnostică alexandrină, chiar dacă mulţi dintre ei 
erau bizantini. Înaintea lui Berthelot, Dom Pernety a scris o 
lucrare intitulată Dictionnaire mytho-hermétique, ca şi o 
interpretare alchimică a mitologiei: Les Fables grecques et 
egyptiennes dévoilées. Pernety nu făcea decît să reia texte 
anterioare; el se inspira din diferiţi autori, cum ar fi Petrus 
Bonus care încă din secolul al XIV-lea interpreta mitologia 
greacă într-un sens alchimic, sau din lucrările abatelui 
Banier care care redactase La mythologie et les fables 
expliquées par l'histoire (1738-1740). Toate aceste lucrări, mai 
mult sau mai puţin erudite, neglijează totuşi un aspect 
esenţial al ştiinţei hermetice alexandrine, intimul său 
caracter religios şi gnostic, şi chiar dacă Berthelot îl 
menţionează, el îi omite natura profundă. Concepţiile 
alchimiştilor alexandrini erau foarte departe de chimia 
sfîrşitului de secol XIX şi deopotrivă de ceea ce noi numim 
în mod fals alchimie şi care ar merita să fie clasată în 
filosofiile hermetice. 

Această ştiinţă hermetică a văzut lumina zilei în Egipt 
şi mai precis în Alexandria. Numeroase fapte şi 
circumstanţe desemnează acest oraş drept leagăn al 
alchimiei. Acest oraş a fost marea răscruce a ideilor, 
ştiinţelor, religiilor şi filosofiilor antichităţii. Aici a avut loc 
o fuziune între concepţiile greceşti venite dinspre 
mitologie, Egipt, evrei, Persia, Fenicia, primii creştini şi 
apoi Roma. Cea mai mare parte a tratatelor pe care le avem 
sub formă de manuscrise sînt din acea epocă, aşa cum sînt 
cele numite de la Leyda, şi care au fost descoperite la 
Theba. Mai tîrziu, pe urmele gnosticilor, Părinţii Bisericii, 
apoi marii teologi au abordat alchimia din perspectiva 
creştinismului. Oameni precum Raymundus Lullus, Albert 
cel Mare şi Toma de Aquino au contribuit la a da contur la 
ceea ce s-a numit o alchimie creştină. Problema unicităţii 
alchimiei este o falsă problemă. Este suficient a ne raporta 
la multiplicitatea surselor şi tendinţelor pentru a ne 
convinge de aceasta. Lucrul este evident dacă ne referim la 
calitatea alchimică sau nu a unui foarte mare număr de 
personaje sau de autori.

Alchimia spirituală este totdeauna vie
-Putem vorbi de curente diferite în alchimie? Se cunoaşte 

bine faptul că în Renaştere a existat un interes aparte pentru 
alchimie. Care a fost motivul acestei preocupări?

-Alchimia nu este o ştiinţă cu hotare bine trasate. Dimpotrivă, 
ea atinge totul, dar alchimia este incapabilă să se definească. 
Gnostici, chimişti, rozicrucieni, masoni, creştini, paleologi, 
arheologi, istorici ai artei, psihanalişti, artişti, toţi se inspiră de 
aici uneori fără să o ştie. Cea mai bună definiţie pe care o avem 
rămîne în opinia mea, cea pe care a dat-o Dujols: alchimia este 
„arta sacerdotală în întregime”, incluzînd toate tradiţiile şi 
misterele prezente şi trecute fără a răspunde întrebării 
fundamentale. Este un mod de a privi lumea? Atunci fiecare o 
priveşte cu ochii săi, cu achiziţiile sale culturale şi privirile nu 
vor vedea acelaşi lucru. Este aceasta o filosofie, aşa cum titlul 
multor tratate ar lăsa să se vadă? Este o filosofie care i-ar 
îndemna pe unii din adepţi să trăiască retraşi din lume, singuri în 
faţa Athanorului? Este mai curînd un curent, o tendinţă, o mişcare 
fără frontiere, fără limite şi al cărei obiect nu este altul decît cel 
căruia vrei să i te consacri.   

Alchimia este comparabilă cu un fluviu, cu cît afluenţii sînt 
mai abundenţi, cu atît atunci cînd sînt reduşi la esenţial, la 
semnificativ, sfîrşesc prin a se întîlni. Ei fac oricum parte din 

Christian Montésinos (n. 5 mai 1947, la Ornans 
(Doubs), în Franţa) a făcut studii de farmacie, apoi s-a 
specializat la Centrul naţional de protecţie civilă în 
protecţie nucleară, bacteriologică şi chimică. A lucrat 
alături de profesorul Jean Martin la laboratorul de chimie 
minerală de la Nancy, a făcut cercetări de chimie minerală 
şi de toxicologie. A fondat un ONG specializat în asistenţa 
medicală în spitalele din zonele de conflict. În 1996 a 
fondat un laborator de analiză a materialelor ( analize 
fizice prin difracţia razelor X, infra roşu, microscopie 
electronică). În ultimii ani, Christian Montésinos s-a 
consacrat scrisului, cercetărilor istorice în domeniul 
simbolismului şi religiilor; este ghid pentru vizitatorii 
locurilor sacre şi conferenţiar pentru cercuri de filosofi, 
istorici, oameni preocupaţi de istoria antică, simbolismul 
esoteric, arta şi simbolismul religios. Christian Montésinos 
a publicat studii în revista „Cahiers Villard de 
Honnecourt” şi este autorul mai multor volume: François 
des cités, Prix de la découverte, Editions Le Soutien par le 
livre, 1990; Dictionnaire raisonné de l'alchimie et des 
alchimistes, Editions de la Hutte, 2010; Eléments de 
mythologie sacrée aux XII et XIII siècles en France, 
Editions de la Hutte, 2011; Les Symboles étranges des 
cathédrales et basiliques de France, Editions de la Hutte, 
2012. 

Alchimia propune o viziune simbolică a 
cunoaşterii

Bogdan Mihai MANDACHE: - Sînteţi autorul unui 
amplu dicţionar despre alchimie şi alchimişti. Alchimia este o 
disciplină al cărei obiect este studiul materiei şi al transformărilor 
ei. De ce este alchimia considerată o ştiinţă misterioasă, curioasă?

Christian MONTESINOS: - Un mare număr din 
trăsăturile sale contribuie la această aură esoterică. Dacă 
este un domeniu misterios pentru profani, acesta este cel al 
alchimiei. Piatra filosofală i-a făcut pe mulţi să viseze, fie ei 
călugări, prinţi, bogaţi sau săraci, ignoranţi sau savanţi. 
Sînt foarte numeroşi cei care au crezut că deţin marele 
secret ascuns în biblioteci pe care le credeau secrete...Dacă 
există o ştiinţă misterioasă, aceasta este alchimia. Această 
ştiinţă va atrage numeroşi oameni, fie ei oameni ai bisericii, 
medici, jurişti, filosofi, bogaţi sau săraci, celebri sau 
necunoscuţi, această atracţie fiind unul din primele mistere 
ale alchimiei. Chiar şi în zilele noastre, numărul 
discipolilor săi, deşi sînt discreţi, este totdeauna mare. În 
1906 a apărut catalogul lui Ferguson, lista parţială a 1179 
de autori şi 4678 de cărţi. Munca sa este incompletă şi este 
suficient a examina atent culegerile de tratate alchimice şi 
numele autorilor pentru a vedea cîţi lipsesc. Dacă la 
aceasta adăugăm manuscrisele şi tratatele anonime, lista 
capătă proporţii. Un catalog al autorilor moderni 
recenzează mai mult de 1000 de autori care trebuie 
adăugaţi celor precedenţi. Cifra de 100000 de tratate şi 
studii nu este supraestimată!   

Cum se explică o asemenea proliferare, o asemenea 
atracţie? Care sînt secretele prin care această disciplină 
poate atrage atît de mulţi oameni şi pentru ce atît de mulţi 
oameni i-au consacrat întreaga viaţă? Este vorba aici de a 
fabrica aurul? Este vorba de a obţine viaţa veşnică? De a 
poseda noi puteri? Alchimia interpelează ceea ce este 
curios. Dincolo de aur, ea exercită puterea sa fascinînd 
pentru că deschide porţile Naturii în întregime şi propune 
o viziune universală şi simbolică a cunoaşterii. Nu pot aici 
decît să-l citez pe Magophon, unul din numele de 
împrumut ale marelui erudit care a fost librarul parizian 
Pierre Dujols: „Ea este ştiinţa ocultă în întregime, arcana 
universală, pecetea absolutului, resortul magic al religiilor, 
iată pentru ce a fost numită Arta Sacerdotală sau Sacră”.

Trei motive contribuie la această aură de mister. Primul 
ţine de înseşi originile sale, al doilea de limbajul său 
simbolic, al treilea de promisiunile pe care le lasă se se 
întrevadă. Alchimia a fost totdeauna înconjurată de 
mistere, şi aceasta chiar de la originile sale. Textele cele mai 
vechi au apărut în Alexandria, şi au fost redactate în 
greacă. Ele se inspiră din documente egiptene care erau 
rezervate castelor religioase, şi care descriau, printre altele, 
mijloacele de face aur, adică, în Egiptul antic, procedeele 
pentru a obţine culori aurite destinate ornamentului 
templelor. Aceste texte vorbeau în egală măsură de secretul 
tincturilor şi al parfumurilor. Toate aceste produse erau 
necesare practicării cultului. Membrii clerului egiptean 
formau o castă care se bucura de mari privilegii, printre 
care cele de a fabrica substanţe necesare prcaticării cultului. 
Cu fuziunea greco-egipteană care se petrece la Alexandria, 
cu influenţa sistemelor gîndirii gnostice, apare o doctrină 
nouă care amestecă religia antică, gîndirea greacă, 
procedeele tehnice, totul reclamîndu-se din ştiinţe 
anterioare şi rezervate unei elite.     

-Vă rog să faceţi cîteva remarci asupra istoriei şi surselor 

Prezentare şi interviu realizate de 
Bogdan Mihai MANDACHE 

(continuare în pagina 4)

Christian MONTÉSINOS: 
O lume fără mistere este teribil 
de plictisitoare
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mai obişnuite reprezentări din sculptura religioasă 
medievală, sirenele. Dacă erau reprezentate, nu se făcea 
pentru că se credea în ele, ceea ce ar însemna să credem că 
artiştii medievali erau puţin instruiţi, ci pentru că ele erau 
suportul discursurilor teologice profunde şi ascunse. 
Bestiarul mitologic medieval se compune din animale 
legendare incorporate marilor epopei scrise, aşa cum este 
cerbul, căprioara, leul, dar deopotrivă animale total străine 
literaturii medievale, dar prezente în arta religioasă, aşa 
cum sînt vîrcolacii.Găsim de asemenea animale mai 
cunoscute avînd un simbolism schimbat şi tocmai acest 
simbolism ne permite să înţelegem folosirea lor. Voi lua 
exemplul măgarului.

Îl întîlnim în sculptura medievală printre animalele 
„muzicante”, cel mai adesea jucîndu-se cu o harpă. El era 
deja prezent în iconografia egipteană şi această temă va fi 
exploatată pînă în secolul al XVII-lea. Credinţa populară, 
ţinînd seamă de urechile mari ale măgarului, îl făcea un 
animal apt să asculte mai bine decît orice alt animal 
secretele muzicii. În occident harpa a fost uneori înlocuită 
de veilă. Măgarul este în Evul Mediu un animal comun. 
Apreciat pentru tenacitatea sa, rezistenţa sa şi rusticitatea 
sa, măgarul este calul săracului, boul celui slab, bidiviul 
oamenilor obişnuiţi. Este un foarte bun paznic, rage la 
apropierea oricărui necunoscut care vine sau trece, el 
depăşind în acest domeniu cîinele. Epoca medievală a făcut 
din el şi un simbol al puterii generatoare, tînînd seamă de 
lungimea falusului şi de frecventele şi spectaculoasele sale 
erecţii. Mulţumindu-se cu puţin, suportînd greutăţile fără a 
se plînge, el încarnează adevărata umilinţă, virtute 
eminamente creştină. Prezent în Vechiul Testament a 
ocupat în Noul Testament un loc cu totul deosebit. El a fost 
Cristoforos, cel care l-a purtat pe Isus în Duminica Floriilor 
în cetatea Ierusalimului. Dacă Isus a ales acest animal 
aceasta a fost pentru exegeţi un semn, un gest simbolic. 
Isus, Regele unui alt Regat, nu putea avea un animal de 
încălecat precum regii acestei lumi. Măgarul dispreţuit şi 
curajos era deci desemnat pentru a îndeplini această 
misiune. Un măgar era cel care l-a încălzit cu răsuflarea sa 
cînd era un nou născut în iesle, pe un măgar era aşezat 
cînd a fugit în Egipt în braţele mamei sale Fecioara Maria. 
Acest măgar care este lovit cu biciul cînd greutatea este 
prea mare şi nu poate înainta, care este lovit pentru că este 
blînd, care este dispreţuit pentru că este umil, este în 
maniera sa un martor al Isus. Creştinii nu s-au înşelat şi au 
avut pentru măgar o privire compătimitoare.

Calităţile măgarului nu sînt aparente şi unele nu sînt 
cunoscute decît de iniţiaţii în vechile mistere. Grecii aveau 
o admiraţie particulară pentru măgar, pentru calităţile sale 
sexuale, şi în celebrarea cultelor misterelor prezentarea 
organelor sexuale încorona un proces iniţiatic. Măgarul 
aliază mai multe simboluri: vulgar, cel al animalităţii, al 
puterii fecundatoare, dar de asemenea puterea morală şi 
divinatorie, măgarul fiind profetul Bileam din Biblie. Se 
spune adeseori că măgarul este precursorul pietrei 
filosofale care uneori este numită măgarul Timon. Măgarul 
era deci sub aparenţa sa paşnică, figurarea misterelor. 
Pseudo-Matei, în Evanghelia sa apocrifă a naşterii 
Mîntuitorului, scrie că măgarul a îngenuncheat în faţa lui 
Isus, făcînd astfel aluzie la măgarul eleusian. Comentatorii 
afirmă că prezenţa măgarului şi a boului nu a fost decît un 
adaos destinat să pună naşterea în acord cu un verset din 
Isaia: „Boul îşi cunoaşte stăpînul şi asinul ieslea domnului 
său”. Măgarul este văzut ca un precursor, un deschizător 
de drumuri; era aşezat totdeauna în faţa caravanelor 
pentru a trece prin pasurile dificile, pasul său fiind unul 
singur. La această calitate fac aluzie multe toponime Pas de 
l'âne.  

Sculptorii l-au aşezat în catedrale. La Chartres el ţine 
un instrument muzical, o vielă pentru unii, o harpă pentru 
alţii. Acest măgar care cîntă la vielă este în fapt o aluzie 
printr-un joc de cuvinte la măgarul care veghează. (În 
franceză vielă/vielle, instrumentul muzical, şi veille/veghe, 
n.n.). Calităţile de paznic ale măgarului sînt bine 
cunoscute. 

Catedralele – voinţa alegorică a 
constructorilor

-Care sînt adevăratele mistere ale catedralelor franceze? 
-Adevăratele mistere ale catedralelor franceze nu sînt 

alchimice sau esoterice. Ele sînt mult mai pămîntene 
pentru unii şi totuşi constituie adevărate enigme. Cum în 
aşa puţin timp se ajunge la construirea atîtor edificii 
grandioase şi radical noi? Unde s-au găsit atîţi bani? Ce i-a 
îndemnat pe oameni în această cursă către măreţie şi 
cutezanţe tehnice? Aceste aspecte pe care le evoc în cartea 
mea recentă Les symboles étranges des cathédrales merită 
cercetări istorice, sociologice şi religioase. Atunci poate 
vom descoperi adevăratele şi profundele mistere. Marile 
mistere ale catedralelor noastre din Franţa, şi în mare parte 
a celor din Germania şi Italia, sînt cele care ţin de 
simbolismul lor, iar cel care vrea să abordeze studiul 
acestor construcţii neglijînd deschiderea lor simbolică şi 
alegorică este condamnat la a nu înţelege mare lucru, 
trecînd pe lîngă esenţial. Şi în domeniul simbolismului, 
catedralele sînt enciclopedii excepţionale. Portalurile şi 
vutele, basoreliefurile, statuile monumentale, formele lor 
participă la un discurs teologic şi social. A ignora acest 

afirmaţii. Atins de Donum Dei, Saint Vincent, Piatra Filosofală 
însăşi va produce bogăţii nebănuite şi uimitoare prin puterea sa 
de convingere şi aura sa de sfinţenie. Bogaţii îi vor deschide 
cuferele...Saint Vincent va face o căutare extraordinară în opera 
sa de binefacere. O căutare făcută din cereri stăruitoare, din 
întrebări puse interlocutorilor, care îi puteau înduioşa pe cei care 
se credeau bogaţi. Da, oglinda lui Vincent le retrimitea o imagine 
inversată, iar Vincent făcea să curgă din mîinile sale aurul 
potabil, rubinul, cel ce potolea setea însetaţilor, care îi hrănea pe 
cei flămînzi şi îi alina pe cei întristaţi.S

-Mai are alchimia un viitor?
-Totul depinde de ceea ce vorbeşte alchimia sau despre ceea 

ce vorbeşte alchimia. În ceea ce priveşte alchimia materială, cred 
că viitorul său în practica operativă este mult redus, de ea 
interesîndu-se cei care se ocupă cu şlefuirea pietrelor sau cu 
obţinerea tincturilor. Sînt de altfel mai mult îndemînări decît 
secrete. Cercetarea istorică şi ştiinţifică poate să ne aducă noi 
lămuriri. Ea va fi obiectul studiilor istorice care vor aduce în 
lumină slăbiciunile, rătăcirile, dar şi prodigioasele ambiţii, şi care 
ne vor aduce o nouă privire asupra istoriei ştiinţelor şi religiilor. 
Alchimia spirituală este totdeauna vie şi face obiectul cercetărilor 
atente ale francmasonilor şi istoricilor artei. În sfîrşit, alchimia 
medicală este puţin practicată, pare să ofere un cîmp de 
investigaţii promiţătoare în domeniul farmaciei, puţin asemănător 
cu ceea ce face etno-botanica. Dar ştiinţele esoterice vor avea 
totdeauna un viitor frumos, căci noi avem nevoie nevoie să 
credem în lucruri care ne depăşesc. O lume fără mistere este 
teribil de plictisitoare şi deznădăjduitoare. Dacă acum vrem să 
considerăm alchimia ca fiind creuzetul ştiinţelor, atît spirituale cît 
şi operative, atunci interesul pentru ea rămîne imens căci această 
disciplină este în oarecare măsură un cîmp de investigaţii pentru 
cercetători. 

Evul Mediu privit pe nedrept ca o epocă 
obscură

- Aţi studiat istoria artei medievale şi sînteţi autor de studii 
şi cărţi despre Evul Mediu. Cum vedeţi această perioadă, ca o 
epocă obscură sau ca una remarcabilă în artă, în filosofie şi 
teologie?

- Evul Mediu a fost privit pe nedrept ca o epocă 
obscură, dar această viziune negativă nu este decît o 
invenţie de dată recentă. Primii care au greşit au fost 
filosofii Luminilor, filosofi care s-au distanţat faţă de religia 
creştină. Ei au privit Renaşterea în opoziţie cu Evul Mediu, 
şi această viziune a ajuns la apogeu în secolul al XIX-lea, 
mai ales în Franţa, odată cu sfîrşitul instrucţiei creştine, 
înlocuită de educaţia laică. Secolele al XII-lea şi al XIII-lea 
au fost cele mai religioase din istoria omenirii, dar au fost 
şi secolele cele mai discreditate. Această viziune negativă 
nu are nici un fundament istoric, dimpotrivă, văzută de 
aproape a fost o perioadă extraordinară. În mod invers, 
Renaşterea care ne-a fost prezentată ca o mare epocă, a fost 
una dintre cele mai barbare. În Renaştere s-au aprins 
rugurile pe care au ars atîţia şi atîţia bărbaţi nenorociţi şi 
femei singure. În Renaştere au apărut războaiele religioase, 
ceea ce poate demonstra cu uşurinţă că Renaşterea a fost 
mai sumbră decît Evul Mediu. Adeseori această viziune 
eronată a fost accentuată de cuvinte rău înţelese. Citim 
adeseori că în Evul Mediu oamenii erau prost hrăniţi, 
înfometaţi, şi că nu mîncau decît rădăcini. Or, acest cuvînt 
rădăcină acoperă tot ceea ce creşte sub pămînt. Sub 
denumirea de rădăcini nu cunoaştem numai rădăcinile 
copacilor, ci şi multe legume, aşa cum sînt morcovii, napii, 
tuberculii, sfecla etc.

Femeile erau mai libere şi mai respectate în secolul al 
XIII-lea decît în secolul Luminilor, iar igiena medievală era 
mult superioară igienei secolelor care au urmat. În fapt, 
ceea ce filosofii reproşau Evului Mediu era că acesta a avut 
o viziune globală asupra omului, a naturii şi a lui 
Dumnezeu. Marii gînditori medievali au tins să unifice 
ştiinţele disparate în două mari cicluri de studii, trivium şi 
quadrivium, iar aceasta arată bine această voinţă de a avea o 
viziune globală, bazată pe o teologie a unei elevaţii 
excepţionale. Astăzi încă Sfîntul Toma de Aquino rămîne 
unul din cei mai mari gînditori ai noştri. În fond, Evul 
Mediu a fost victima unei manipulări istorice şi politice, şi 
noi începem doar să-i redescoperim frumuseţile.

-În ultima dvs. carte faceţi numeroase referiri la arta 
medievală. Vă rog să faceţi cîteva remarci asupra bestiarului 
mitologic medieval.

-Bestiarul mitologic medieval este extraordinar. Nu era 
vorba de a arăta animale, adevărate sau himerice, ci de a 
găsi la aceste animale comportamente care le puteau 
lămuri pe cele ale omului. Astfel, vulpea este vicleană, şi se 
va îndepărta de struguri, alegorie a discursului înşelător 
care îi îndepărtează pe oameni de sîngele lui Isus. Sirenele 
nu sînt animale reale, ci simboluri ale dualităţii, leii devin 
rînd pe rînd păzitori şi rînd pe rînd sfinx. Evul Mediu va 
regăsi în toate textele vechi, ca în celebrul Psysiologus, 
inspirat de scrierile lui Plinius, animale stranii uitate şi 
cărora le va da un loc în catedralele Europei şi îndeosebi în 
cele din Franţa, pentru a face din acestea subiecte de studiu 
şi de elevaţie spirituală. Din tot acest bestiar medieval reţin 
cîteva exemple evocatoare pentru neînţelegerile pe care le-
au arătat istoricii artelor în ceea ce priveşte semnificaţia lor 
şi ceea ce motiva prezenţa lor în epoca romană în edificiile 
religioase. Citim frecvent că acestea erau fantezii pe care 
artiştii medievali le plasau ici şi colo după bunul lor plac. 
Înseamnă a uita că sculpturile nu apar întîmplător şi că ele 
fac parte dintr-un program precis şi simbolic impus de 
clericii comanditari. Cam aşa stau lucrurile cu una din cele 

discurs teologic ar fi o greşeală împotriva istoriei şi a artei. 
De cîte ori, vizitînd aceste catedrale, nu am auzit locuri 
comune din partea ghizilor care erau incapabili să treacă 
dincolo de vălul marilor mistere ale artei ogivei? Acest văl 
este cel al imaginii hieroglifice.

Imaginile creştine, în acest sens, aparţin umanităţii. 
Fără a ne da seama imediat, celţii, romanii, evreii, 
babilonienii, grecii, parţii, egipetenii continuă să ne 
vorbească şi să ne amintească de marile mistere ale 
umanităţii şi cerului.

Extraordinara impresie pe care o lasă catedralele este ea 
însăşi un adevărat mister. Fabuloasele temple ale Egiptului 
antic produc o puternică impresie care înalţă spiritele 
noastre către bolta cerească. Aceste locuri sînt sacre în 
sensul cel mai vechi, şi ne invită la recucerirea fiinţei 
noastre intime. Ceea ce mi se pare regretabil în ceea ce 
priveşte aceste catedrale şi vechi bazilici este că pasiunea 
noastră nu este una din preocupările noastre culturale 
majore. S-a întreprins ceva pentru a preîntîmpina vitregiile 
timpului asupra ceor 2300 de statui care ornează faţada 
occidentală a catedralei din Reims? În ceea ce mă priveşte, 
nu pot decît cu dificultate să detaşez privirile mele şi 
spiritul meu de splendorile ascunse pe care le vizitez. Cu 
fiecare vizită, descopăr noi imagini, noi  alegorii. În fapt 
misterele lor sînt sub ochii noştri, şi ele nu se dezvăluie 
decît cu condiţia ca noi să abandonăm vederile noastre şi 
ideile raţionale „moderne”, ca noi să păstrăm în suflet că 
acestea sînt imnuri în piatră care nu au fost compuse decît 
întru gloria lui Isus şi a servitorilor săi şi codificate după 
un sistem de gîndire hieroglifică, adică sacru şi care se 
citeşte pe mai multe grade posibile. Primii gînditori şi 
filosofi creştini sînt la originea acestui sistem alegoric 
permiţînd fiecăruia să înţeleagă, după gradul său de 
cunoaştere sau de elevare, imaginile pictate şi sculptate.

-Catedrala este o imagine a lumii, a omului şi a lui 
Dumnezeu?

-Sînt convins! Şi aceasta pentru că ele sînt 
extraordinare. Ele nu se mulţumesc să fie simple locuri de 
rugăciune. Ele sînt prin ele însele pietre şi se vor figurarea 
poporului lui Dumnezeu în întregime şi a creaţiei divine. 
Ele exprimă ideea că tot ceea ce este terestru este opera 
divină şi că această creaţie ar trebui să aducă lui 
Dumnezeu laude şi devoţiune. După Biblie, Dumnezeu a 
făcut omul după imaginea sa. Atunci oamenii la rîndul lor 
au vrut să facă imaginea lui Dumnezeu şi a splendorii sale. 
Găsim deci în catedrală un foarte mare număr de imagini. 
Cele 2500 de statui de la Notre Dame din Reims figurează 
poporul lui Dumnezeu, multitudinea care se confundă cu 
întreaga creaţie. Marea catedrală din Strasbourg propune 
în vutele sale o incredibilă diversitate. Cît despre catedrala 
imagine a lui Dumnezeu, este suficient a examina 
portalurile centrale ale faţadelor occidentale pentru a ne 
convinge. Isus figurează triumfînd, învingător al morţii, în 
gloria sa şi invită bărbaţii şi femeile să-l urmeze, să 
pătrundă în casa sa, adică în interiorul catedralei, în marea 
navă. Marea forţă a arhitecţilor, a artiştilor medievali şi a 
comanditarilor catedralelor este de a fi ştiut să reunească 
într-un singur loc toate aceste reprezentări: cea a lui 
Dumnezeu, cea a creaţiei şi cea a omului. Aici au adăugat 
un element esenţial, continuitatea timpurilor care nu va fi 
împlinită decît de Isus la Judecata de Apoi. Acesta este 
sensul zodiacurilor prezente pe portalurile catedralelor. 
Dumnezeu este deci omniprezent în catedrale, fie în 
imagini, fie în statui, dar mai ales în alegorii, cum este cea a 
lui Cronocrator, Stăpînul Timpului. Nu putem înţelege 
catedralele decît dacă păstrăm în spirit această voinţă 
alegorică a constructorilor.

-În colecţia „Les Veilleurs” a editurii La Hutte, în care au 
apărut şi cărţile dvs. despre mitologia sacră şi simbolismul 
catedralelor, a apărut şi versiunea franceză a cărţii lui Robert 
Cooper despre capela Rosslyn; acolo istoricul scoţian denunţa 
graba masonilor de a „descoperi” simboluri masonice 
pretutindeni... Ce văd masonii cînd privesc o catedrală?

-Ceea ce au poftă să vadă! Franc-masonii sînt avizi de 
alegorii şi de simbolism şi trebuie să fim de acord că marile 
catedrale sînt pline de aşa ceva. Ei regăsesc mai ales marile 
simboluri a ceea ce ei numesc Arta Regală, adică munca 
spirituală asupra sinelui pentru a ameliora şi a ajunge la 
înţelepciune, deşi se ştie că mulţi masoni sînt atei. Primii 
constructori au fost autentici masoni şi multe simboluri au 
fost preluate de la masoni de la aceşti constructori, în 
special cele ale reuniunilor în lojile masonilor operativi. 
Totuşi în catedrale majoritatea simbolurilor considerate de 
masoni ca fiind masonice sînt în fapt simboluri creştine, 
dar această comunitate simbolică nu este întîmplătoare, 
căci simbolurile nu sînt niciodată îngheţate şi fiecare şi le 
poate apropria, şi pe de altă parte simbolurile ne vin din 
noaptea timpurilor. Noi sîntem depozitarii lor şi la rîndul 
nostru le transmitem. Totuşi, uneori acestea sînt simboluri 
masonice adevărate înscrise în piatră, aşa cum este la 
Strasbourg unde pe portalul Sfîntului Laurenţiu se poate 
vedea o magnifică alegorie a iniţierii, dar la drept vorbind 
astfel de imagini sînt extrem de rare. În fapt, cred că 
masonii sînt totdeauna în căutarea de spiritualitate, şi că 
aceste mari catedrale sînt pline de aceasta pe toate laturile 
şi coloanele. Apoi, cum un mason să nu fie fascinat de 
aceste minunăţii ale geniului şi muncii omului. 

tertium non datur
(urmare din pagina 3)
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privitor ca la teatru

Indiile galante de la Opera Naţională din Iaşi e un 
spectacol refăcut de Andrei Şerban după mai vechea 
montare de la Opera din Paris, din 2004. Eficient acest 
„import” pentru scena ieşeană, obişnuită cu tradiţia 
„recitărilor”. Andrei Şerban provoacă spectatorul pe mai 
multe paliere, încercând, şi cu subtilitate, şi cu abordări 
neconvenţionale, să-l scoată din deprinderile lui „asist şi 
privesc”. Operă, balet şi baroc – iată de la început o 
triadă aparte, puţin abordată în spaţiul ieşean. Iar dacă la 
acest nucleu se juxtapun şi alte elemente, care par a veni 
din zone cu totul diferite, cum ar fi influenţele asiatice 
sau ritmurile hip-hop-ului am putea crede că spectacolul 
are toate şansele la insucces. Sala însă e, la sfârşit, în 
picioare şi aplaudă cu frenezie pe versurile „Forêts 
paisibles, / Jamais un vain désir ne trouble ici nos 
coeurs. / S'ils sont sensibles, / Fortune, ce n'est pas au 
prix de tes faveurs” („Păduri liniştite, / Niciodată inimile 
noastre nu vor fi tulburate aici de vreo dorinţă deşartă. / 
De sunt ele sensibile, / Fortuna, nu e din pricina 

favorilor tale”). Nici cel mai 
acid critic nu poate rămâne 
imun atmosferei celebrative 
de la finalul reprezentaţiei.

De fapt, ce face Andrei 
Şerban cu opera lui Rameau 
pentru a parcurge drumul 
de la sunet la imagine şi de 
la tradiţie la modernitate, 
putând să îmbine atât de 
dibaci aparent cele mai 
îndepărtate arii? În primul 
rând, artistul ştie perfect că 
barocul - atât în secolele al 
XVI-lea şi al XVII-lea, cât şi 
în secolul XXI – e o artă a 

fascinaţiei, de o treatralitate evidentă, care captivează 
ochiul cu butaforiile sale. Astfel că nu doar Regele Soare 
se bucura de lumina şi artificiosul scenei, dar şi 
privitorul din 2013 se în-cântă de Indiile galante – acest 
regal de sunet şi culoare, acest univers fecund în 
convenţii şi însemne, unde orice pare că e posibil. 
Libretul (semnat de Louis Fuzelier) e un pretext pentru 
ca imaginaţia regizorului să creioneze cele mai inedite 
analogii, să adune simboluri în cele mai nebănuite ecuaţii 
şi să călătorească între lumi fictive cu o mare uşurinţă. 
Când artistul monta prima oară această operă la Paris, a 
avut parte de o experienţă revigorantă, recuperând pe 
această cale o perioadă de nelinişti şi insatisfacţii 
personale. Spune Şerban, iar noi azi simţim la fel în faţa 
exploziei de bună dispoziţie: „Graţioasele zeiţe ale 
teatrului baroc mi-au spulberat, cu bucuria şi încrederea 
lor în triumful dragostei, şi ultimele rămăşiţe ale 
melancoliei. Ce uşurare!” (O biografie, Editura Polirom, p. 
354).

Patru poveşti de dragoste – care ies, în viziunea 
regizorului, dintr-un ou care ascunde, ca în credinţele 
hinduse, esenţa sacrului – se nasc pe scenă, configurând 
aceeaşi temă cu variaţiuni: iubirea – iraţională, 
nebunească, uimitoare – învinge orice bariere şi câştigă 
cu arme numai de ea ştiute bătălia cu  ura, indiferenţa 
sau absurdul lumesc. De fapt, feeria din universul 
zeităţilor, acolo unde domnesc Hébé şi Bellone, e punctul 
de pornire pentru Andrei Şerban spre a privi cu lirism şi 
umor în interiorul relaţiei masculin-feminin. Misterioasă, 
debusolantă, complicată relaţie. Şi chiar dacă doamnele 
poartă peruci, chiar dacă domnii sunt fardaţi sau se luptă 
cu spada, amorul e la fel de nostim, elucubrant şi jovial 
ca şi în zilele noastre. Stăm la birouri, în spatele 
monitoarelor, dar suntem la fel de preţioşi – poate nu în 
gesturi sau limbaj, poate mai degrabă în haine şi 
accesorii – şi suferim de aceleaşi trădări, lacrimi inutile 
sau ne punem felurite măşti, ascunzând dincolo de ele 
frica noastră de singurătate, războiul dintre simţire şi 
raţiune. Andrei Şerban, fie că înfăţişează o Turcie 
nocturnă, fie un peisaj apocaliptic din Peru, fie un 
interludiu, nu uită să amintească de faptul că şi pe 
vremea jupoanelor şi a brocartului, dar şi în era hip-hop-
ului, cu toţii alergăm după vise, după puţină afecţiune, 
uneori fără să ne înţelegem, fără a fi raţionali în căutarea 
noastră neobosită. Întâmplările cu happy-end nu fac 
altceva decât să aducă surâsul pe chipul spectatorului 
absorbit de fascinaţia muzicii atât de vii şi a scenografiei 
luxuriante. Pentru câteva momente, alături de Émilie şi 
Valère, de Phani, Don Carlos şi Huascar, de Zima şi 
Adario, publicul se desprinde de realitatea prezentului şi 
alunecă pe nesimţite în magia pe care au pregătit-o, ca 
într-un dialog între veacuri Rameau şi Şerban. 
Importantă această poţiune oferită ieşenilor, căci sunt 
atât de puţine azi acele producţii – de teatru sau operă – 
care să te determine a ieşi din timpul exterior şi a intra, 
cu totul, în cel scenic. Iar dacă regizorul, împreună cu 
toată echipa de realizatori, ajung să obţină un asemenea 

efect înseamnă că încă mai există reţete pentru catharsis.
Despre baroc, muzicologul Philippe Beaussant 

spunea că e arta în care se face posibilă întâlnirea 
armonioasă a contrariilor. Rubens o arată în pictură, 
Tristan l'Herminte în poezie, Corelli în concertele sale 
pentru viori. Şi pe bună dreptate, câte ceva din liniile 
fluide ale lui Rubens sau din metaforele liricii baroce se 
regăseşte în montarea lui Şerban. Aici soarele şi luna se 
intersectează pe fundalul scenei, naturalul şi teatralitatea 
coexistă, iar realitatea migrează în fantastic. Un Cupidon 
acrobat şi acrobaţii instrumentale, corul care pătrunde în 
loje, în stal şi la balcoane printre spectatori – prezenţe 
neaşteptate care presară în sală petale de trandafiri spre 
plăcerea tuturor – sunt semne pe care regizorul le lasă a 
desfăta ochiul şi a impresiona retina, pentru că viaţa 
omului e ca o Indie galantă unde orice este posibil: 
combinaţii sonore escaladante, evenimente 
surprinzătoare ce se pierd fără urmă prin meandrele 
memoriei, bizarerii fel de fel şi o erupţie de lumină şi 
culoare.

Cu roluri pe măsura forţei lor vocale şi actoriceşti, 
impresionează soprana Lăcrămioara-Maria Hrubaru-
Roată (în rolul Zima), dar şi baritonul Jean-Kristof 
Bouton (în rolul lui Adario) - carismatici, îndrăzneţi şi 
spectaculoşi. Graţia şi performanţele celorlaltor solişti 
vocali nu sunt aspecte de omis, iar cadrul se completează 
cu balerinii şi corul Operei care reuşesc să facă fie corp 
comun, fie să se individualizeze în personaje pline de 
savoare. Mânuitor entuziast al baghetei, dirijorul Gabriel 
Bebeşelea se lasă contaminat de virusul festivismului. 
Dinamismul scenic este asigurat de scenografa Marina 
Drăghici şi de coregrafa Blanca Li, mişcarea şi decorul 
metamorfozându-se sub ochii spectatorilor – martori ai 
abundenţei şi ai minunăţiilor.

Ştefan Oprea – portrete pentru 
un portret

Ce e o existenţă 
închinată cronicii de teatru? 
Ce înseamnă a vedea teatru 
Din fotoliul 13 sau să fii 
Martor al Thaliei? Cum e să 
judeci şi să simţi actul 
scenic cu pasiune şi dăruire 
totală?

Cartea Ştefan Oprea faţă 
şi profil în optzeci de fărâme, 
apărută la Editura Dana Art 
în 2012, schiţează prin 
cuvinte viaţa criticului 
ieşean, premiat pentru 
întreaga activitate de 
UNITER în acelaşi an. Se 

însumează din interviuri, din portrete realizate de 
breasla literară sau din autoportrete, imaginea unui om 
îndrăgostit de scenă în context cultural. Reflecţii 
temeinice şi uneori subtile despre arta teatrului se 
desprind dintre rândurile acestui „album” profilând un 
chip sensibil şi de mare justeţe – Ştefan Oprea.

Pas la pas prin festivaluri (Editura Opera Magna, 2011) 
este un bogat periplu prin cele mai importante 
evenimente artistice de anvengură din România dedicate 
teatrului. Cronici adunate de-a lungul a cinci decenii de 
activitate jurnalistică realizează nu doar peisajul 
festivalurilor de teatru româneşti, dar fac să se întrevadă, 
deopotrivă, perioade diferite din istoria scenei româneşti, 
cu prelungirile şi diferenţele care s-au creat între ele. 

Fiecare capitol descrie şi subliniază specificitatea 
festivalului pe care-l surprinde ediţie cu ediţie. Figuri, 
spectacole, poveşti din faţa sau din spatele cortinei îl 
definesc chiar şi pe cronicar – un ochi obiectiv, cu simţ al 
echilibrului, dar şi implicat de multe ori, un fin 
observator, căutător de comori teatrale. Autorul însuşi îşi 
apreciază textele ca fiind „adevărate fişe de temperatură 
a diferitelor etape din mişcarea teatrală, imagini-sinteză 
care pot determina concluzii despre orientarea generală a 
repertoriului, despre 
evoluţia regiei şi artei 
interpretative despre relaţia 
teatru-public, conturându-
se astfel rolul şi locul 
teatrului în ansamblul 
culturii”.

Cartea Oscarurilor – 
„tandem” Ştefan Oprea şi 
Anca Maria Rusu – se află 
la a treia ediţie apărută de 
data aceasta la Editura 
Vasiliana '98, din Iaşi. Deşi 
concepută în maniera unui 
dicţionar, comentariile sunt 
ample interpretări pagină realizată de Ioana PETCU

personale, fie că e vorba despre artişti, fie că sunt scrise 
adevărate articole despre filme. Iar dincolo de cronologia 
care urmăreşte forma lucrării, se întrevăd paralelele pe 
care autorii le fac între curentele  sau stilurile 
cinematografice, analizele amănunţite ale unor portrete 
de actori sau regizori, nimic nerămânând la voia 
întâmplării.

Turnul cu tablouri
Timp de două luni, Turnul Golia din Iaşi a găzduit 

expoziţia-duet a pictorilor Petru Ciobănică şi Sorin 
Otînjac. Lumea Metamorfozelor ni s-a dezvăluit treptat de 
la lucrări abstracte, până la peisaje şi portrete în liniştea 
zidurilor groase, dincolo de care oraşul se mişcă parcă 

într-un alt timp, care nu 
mai are răbdare. Şi - ne-am 
întrebat - de ce 
Metamorfoze? De ce un 
astfel de titlu, nu chiar 
arareori folosit pe afişele 
artiştilor din oricare zonă ar 
veni ei? 

Poate pentru cele două 
stiluri diferite care şi-au 
găsit congruenţa în aceeaşi 
sală de expoziţie – Petru 
Ciobănică, un vizionar al 
siluetelor mereu în refacere 
şi Sorin Otînjac, un sensibil 
poet al imaginii. Ciobănică 
îşi oferă – şi oferă 
publicului – un joc cu temă 

şi variaţiuni. Propunându-şi un exerciţiu de facere şi 
refacere a profilului uman, artistul reuşeşte să creeze 
personaje. Fără chip, lăsând la început impresia că ar fi 
nişte necunoscuţi, oamenii, aşa cum îi vede pictorul, 
caută ceva în înalt, îşi vorbesc, cântă, visează, se 
oglindesc şi călătoresc. Ei devin adevărate personaje prin 
modul în care sunt individualizaţi şi prin ceea ce 
exprimă, căci în fiecare tablou, o altă clipă de viaţă sau o 
altă stare este împărtăşită. 

Contrastantelor şi arzătoarelor culori ale lui Petru 
Ciobănică li se alătură pastelatele şi caldele nuanţe ale lui 
Sorin Otînjac în care am găsit un asiduu căutător al 
combinaţiei perfecte dintre tonuri. Fie că vorbim de 
lucrările sale decorative, un fel de suprafeţe magice 
mozaicate, fie că intrăm în universul ce pare a fi redat cu 
un ochi de copil mare – univers în care orice este posibil, 
cum de exemplu, soarele poate fi o lună roşie, ori 
îndrăgostiţii nu mai ştiu dacă sunt pe pământ sau în aer 
– aşadar, în oricare tip de reprezentare, plasticianul 
schiţează o scenă în care subtil se „citesc” metamorfoze. 
Pentru că autorul ştie foarte bine că, aşa cum considera şi 
Henri Focillon, formele simple traversează epocile fără a 
cădea pradă modelor. Şi atunci poate că preschimbările 
nu sunt decât alte formule de a pune pe pânză formele 
simple. O îmbrăţişare, un cer perfect şi un Pegas sunt 
doar câteva semne pe care memoria noastră le-a selectat 
fugar din bogăţia de „cuvinte colorate” pe care Sorin 
Otînjac le „vorbeşte” în încercările sale de a reţine 
crâmpeie din lume. Aşa cum o înţelege el.

Metamorfoze sunt, cu siguranţă, şi pentru privitorul 
care, invitat la o călătorie 
printre linii pline şi spaţii 
descoperite, reuşeşte să 
completeze ceea ce nu e 
spus în imagine – de vreme 
ce ambii artişti deţin perfect 
ştiinţa de a deschide căi pe 
care ceilalţi, publicul, pot 
păşi regândind cadrele ce 
se desfăşoară în faţa ochilor 
lor. Între două tablouri, ne-
am oprit privirea pe 
geamul mic al Turnului: un 
alt tablou, al străzii din faţa 
Mănăstirii Golia, deja în 
decembrie, cu oameni 
minusculi, trecând repede – 
lumea de dincolo. Viaţa noastră – cea mai simplă formă. 
Când, prin metamorfoză, larva se transformă în insectă 
matură, se întâmplă că, faţă de primul stadiu, i se 
dezvoltă la sfârşit şi alte organe; aripi, ca la fluturi. Aşa 
ajung, poate, şi „tablourile din turn”, atunci când la 
capătul drumului, după ce le-a căutat coresponsenţele, 
după ce le-a analizat în detaliu sau le-a disecat tehnica, 
privitorul descoperă în ele frumoasele aripi colorate, la 
început nevăzute, ale poveştii spuse de Petru Ciobănică 
şi Sorin Otânjac despre locuri şi oameni, despre 
simplitate şi contrast, despre umbre şi scânteieri.

Reţetă pentru chatarsis cu operă 
baroc
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ut pictura poesis

Snobismul, comportament social, extrem de complex, 
se pare că a existat dintotdeauna; încă din Antichitate 
sunt descrise tipologii umane şi manifestări ce pot fi 
astfel catalogate. Ca termen, a apărut cu puţin înainte de 
mijlocul secolului al XIX-lea, deşi din Renaştere şi mai 
ales în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea avem de-a 
face cu o înflorire a fenomenului. Rolul de mare 
codificator al tipurilor  de snobism l-a avut Molière, care 
a întruchipat în personajele sale diferite ipostaze ale 
fenomenului. Astfel, în Burghezul gentilom, personajul 
Jourdain dă viaţă snobismului monden; în Femeile 
savante protagonistele reprezintă snobismul intelectual, 
la fel ca şi cele din Preţioasele ridicole.

Aşa cum se ştie, snobismul constă în dorinţa de a 
imita un grup considerat superior, fiind definit de 
Dicţionarul Academiei Franceze ca vanitatea celor care 
afişează, opiniile, comportamentul şi atitudinile ce prevalează 
în medii considerate distinse. Există mai multe categorii de 
snobism: snobismul monden, snobismul aristocratic, 
snobismul cosmopolit, cel vestimentar, snobismul 
artistic, cel gastronomic etc.

Snobul doreşte să epateze, să fie admirat cu orice 
chip îşi afişează superioritatea dar totul este un fals, o 
adevărată păcăleală, dacă nu chiar o escrocherie. Snobul 
poate să pretindă că aparţine aristocraţiei, că face parte 
din cercurile mondene cele mai selecte, că poartă numai 
haine scumpe de firmă şi că frecventează doar 
restaurantele de patru stele Michelin, poate avea 
pretenţia că e adept al bisericii scientologice, că e 
vegetarian, ecologist, că poartă numai blănuri sintetice 
pentru a proteja animalele, că a citit ultimul roman la 
modă, că a vizionat, în avanpremieră, un film despre 
care se vorbeşte, că ţine o dietă de slăbire, lansată de un 
medic-vedetă, că deţine titluri nobiliare sau ştiinţifice … 
Paleta e atât de largă, de diversă, încât se pare că 
snobismul a devenit o adevărată epidemie, nimeni nu 

poate spune că nu a întâlnit cel puţin o persoană cu 
comportament de snob. Dacă uneori snobismul este la 
limita infracţiunii, ipostaza cea mai inofensivă o 
constituie snobismul vestimentar, promovat de către 
victimele modei, cei care, indirect, fac şi un serviciu de 
popularizare a trendurilor de ultimă oră …

În acest sens, cel mai cunoscut caz este basmul 
Hainele cele noi ale Împăratului, de Hans Cristian 
Andersen, în care nişte escroci profită de snobismul 
generalizat pentru a-şi bate joc de toţi, după ce le-au 
speculat dorinţa de a părea superiori, contra unor sume 
importante de bani.

De la bun început trebuie, însă făcută o distincţie 
clară, între creatorii de tendinţe în modă, acei oameni 
originali ce sparg tiparele prin experimente 
vestimentare, care au la bază bunul-gust şi o cultură în 
domeniu, şi snobii care preiau de-a gata tendinţele deja 
închegate, fără creativitate (Frederic Rouvillois, Istoria 
snobismului, Ed. Nemira, 2010).

Atitudinile faţă de modă pot fi catalogate în patru 
mari categorii: cei care se pliază orbeşte după capriciile 
ei, cei care o nesocotesc, cei care o acceptă într-un mod 
relaxat şi cei care efectiv fac din modă un modus vivendi.

Discreţia, termen ce caracterizează oamenii de bună 
– calitate, face să fie apreciată eleganţa fără exagerări 
stridente: Domnilor, veţi şti că sunteţi eleganţi atunci când, 
pe stradă, veţi trece fără să fiţi remarcaţi, comenta Brummel, 
un dandy britanic de la începutul secolului al XIX-lea 
(Frederic Rouvillois, Istoria snobismului, Ed. Nemira, 2010, 
p. 229).

A nesocoti moda înseamnă, practic, fie o atitudine de 
frondă, de revoltă împotriva sistemului, fie o 
recunoaştere a faptului că vremurile te-au depăşit, că nu 
mai poţi ţine pasul cu nimic de actualitate …

Cei se conformează cu obedienţă, neselectiv, în faţa 
modei, sunt snobi prin excelenţă ce vor să demonstreze 

că sunt la curent cu totul, deci informaţi, că au potenţial 
financiar (chiar dacă se ruinează pentru o poşetă) într-un 
cuvânt, că deţin o anume SUPERIORITATE – fapt ce ţine 
tot de manipularea opiniei publice, nu prin cuvinte, ci 
prin imagine.  

Cei ce trăiesc prin şi pentru modă fac parte din acea 
categorie de trend-setter-i care, profitând de o poziţie 
socială favorizată şi de o vizibilitate mondenă, lansează 
idei originale şi combinaţii vestimentare inedite ce 
şochează iniţial dar care ajung să fie, ulterior, imitate cu 
obstinaţie. Astfel de personaje au existat din totdeauna, 
în toate epocile, chiar şi atunci când legile somptuare 
defineau foarte clar limitele îndrăznelilor vestimentare 
permise fiecărei categorii sociale. Cu atât mai mult, în 
zilele noastre, prin dezvoltarea  industriei de 
divertisment, abordarea inedită a modei  face parte din 
strategia de marketing a vedetelor de orice fel. De la The 
Beatles la Elvis Presley, Madonna şi Lady Gaga, 
variantele sunt inepuizabile; lor li se adaugă vedete din 
lumea filmului (Alain Delon, Brigitte Bardot, Sarah 
Jessica Parker), sau manechine celebre (Kate Moss). 
Subiectul este deosebit de vast şi demonstrează încă o 
dată, dacă mai era nevoie, că moda poate fi o formă 
inedită de exprimare a personalităţii dar că, imitată şi 
reluată la infinit, îşi toceşte expresivitatea şi devine 
ridicolă. Este, deci, nevoie, de o nouă modă, de o nouă 
personalitate originală …şi tot aşa, într-o spirală 
nesfârşită …

Snobismul, ca fenomen social, găseşte în modă un 
teren mai facil de abordare, e mai uşor să achiziţionezi 
haine decât titluri nobiliare sau ştiinţifice. Astfel, se 
constată o multitudine de bussinessmeni de ocazie, 
îmbrăcaţi ca nişte mafioţi de operetă (Ovidiu Buta, 
Victima Modei, Ed. Polirom, 2006, p. 143), însoţiţi de tinere 
doamne, îmbrăcate ca nişte dansatoare la bară, cu 
sclipiciul aferent şi remodelările corporale cât mai 
exagerate. Dar snobismul se poate manifesta şi la modul 
strict atitudinal: este de bon-ton să fii mereu scârbit, să te 
îmbraci mereu în negru, cu ochelari de soare eternizaţi 
pe figură şi cu un mobil de ultimă generaţie afişat 
întâmplător. La fel, ca atitudine, se poartă  etalarea 
imperfecţiunilor siluetei, care oricâte kilograme în plus 
ar înregistra, este pusă în valoare de haine super-mulate 
…  Periodic, unele accesorii revin în linia întâi şi 
transformă în staruri: aşa au fost jeans-ii, acum este 
rândul bascheţilor, care din pantofi sport, au primit 
diamante şi statut privilegiat … La fel, elementele din 
costumele de sport, dungi grupate, cifre uriaşe, nume de 
jucători celebri au migrat pe vestimentaţia cotidiană, 
devenind trendy. Şi copiii sunt înregimentaţi de mici în 
nebunia colectivă a snobismului, neavând, de fapt, nici o 
scăpare: toate fetiţele se joacă cu păpuşi Barbie, poartă 
tricouri cu Hana Montana şi se visează prinţese … băieţii 
oscilează între Superman şi Spiderman, după care 
urmează să intre în mania Harry Potter. Desigur în 
adolescenţă, tinerii se înregimentează, după caz, în 
găştile de după blocuri, în categoria de rockeri gotici sau 
imită servil o formaţie la modă.

Sunt evidente aceste acţiuni de manipulare prin 
imaginea costumului, care induce copilului 
similitudinea cu eroii din poveşti şi seriale. În acest 

context găsirea propriei identităţi devine o sarcină 
aproape imposibilă, când toată viaţa ai fost îmbrăcat á la 
maniere de ….

Dacă până acum toţi creatorii de modă se declarau 
devotaţi respectării tendinţelor de moment, odată cu 
instalarea crizei economice s-a declanşat snobismul 
renunţării la tendinţe ! Fiecare declară că nu creează 
decât pentru persoane cu un anumit tip de personalitate, 
care este, evident, puternică … Îşi fac loc tot mai evident 
creatori de ieri şi de azi (Moschino, Vivienne Westwood, 
Roberto Cavalli) care au un stil ironic, extravagant, 
imaginativ, exuberant, elemente general valabile mai 
mult ca trăsături comportamentale decât definitorii 
estetic.

Cea mai nouă tendinţă de snobism este, însă, faptul 
că a fi snob nu mai este apanajul bogaţilor ! Fenomenul 
depăşeşte perimetrul cartierelor şic şi al cercurilor 
burgheze, inundând şi periferiile defavorizate, şcolile şi 
grădiniţele .. . Străzile sunt pline de tinere fashionistas 
obsedate de ultimul răcnet al modei lansat de la cine ştie 
ce vedetă, în timp ce pe marile podiumuri de modă, un 
creator de talia lui Karl Legerfeld declară că … noul 
snobism înseamnă să porţi ceva ce nu este scump, dar fără să 
se ştie ce anume (Istoria snobismului, p. 245). Aşadar, dacă 
în urmă cu 20 de ani, snobii îşi etalau ostentativ 
etichetele produselor de lux, acum e la modă să fii no 
brand (fără etichetă cunoscută).

Se creează bloguri şi site-uri care promovează noul 
snobism no brand şi pune accent pe revenirea la 
meşteşugurile tradiţionale de confecţionare, renegate 
multă vreme de industrializarea textilelor. Orice kitch 
casnic, milieurile de la bunica, pomponeii ce atârnau de 
mânerul dulapului, sunt acum montaţi pe veşminte şi 
capătă titlul de vintage.

Blana naturală este înlocuită cu cea ecologică, dar 
care,  paradoxal, este realizată prin procedee thnologice 
poluante pentru mediu ..

Snobismul merge mai departe, se infiltrează insidios 
în toate domeniile. Astfel, în gastronomie, sub formă de 
fusion se combină reţetele şi ingredientele din diverse 
zone geografice, ajungându-se la tot felul de aberaţii 
(sarmale cu peşte şi curry, porc împănat cu lavandă, 
etc.), iar porţiile sunt minuscule, dar artistic montate 
(bucătăria moleculară).

Dincolo de dimensiunile fenomenului, atitudinea 
împotriva snobismului pune problema sincerităţii, a 
răspunsurilor cinstite pe care le poate recunoaşte fiecare, 
în sinele său interior, în faţa unor aspecte de viaţă. La 
urma urmelor, nimeni nu ne sileşte să ne îmbrăcăm într-
un anume fel, să ascultăm o anume muzică, să 
consumăm anumite produse … Dar afirmarea 
identităţii, cucerirea acestui tip de independenţă, nu a 
fost şi nici nu va fi la îndemâna oricui.
Moda – ca fenomen colectiv şi afirmarea colectivităţii 
proprii nu sunt disjuncte, ci pot conlucra, aşa cum sunt 
atâtea cazuri consemnate în istoria costumului. Din 
punct de vedere psihologic şi sociologic, sunt necesare 
curaj, discernământ şi cunoaştere de sine, adică pilonii de 
bază ai ceea ce se poate numi ATITUDINE. 

Miruna HAŞEGAN

Snobismul şi Moda

Nicolae PETRESCU-REDI
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· Lovindu-l pe Abraham Lincoln, glonţul sudului devenea glonţul apusului.

· Între firul de păr care ţine sabia lui Damocles şi firul de iarbă  -  soldatul.

· “Ce ciudat se-nvârte elicea”, îi şoptea lui Aurel Vlaicu îngerul. “Ca acele orologiului grăbit să bată 
înnoptarea.”

· Cu două lucruri l-a ispitit Satana pe Iuda: arginţii de pe fundul prăpastiei  şi frânghia. 

· Blestemul veleitarului, Midas, îl întrece pe-al tău. Orice atinge se transformă în aur fals.

· Jucându-se  de-a  Wilhelm Tell, Amor ţinteşte „mărul ispitei”, Marte  -  “mărul lui Adam”.

· Când republicanul Brutus s-a trezit, adormit-a Caesar şi visu-i de încoronare.

· Ajutaţi de amerindieni, europenii au aprins luleaua; ajutaţi de europeni, băştinaşii au stins pipa păcii.

· Ce uşor îl vedem pe Marte prin praful de puşcă. Şi ce greu pe Fortuna!

· Prostia te leagă la ochi  -  gura cheamă plutonul de execuţie.

· Trimis de spanioli în Ţările de Jos (1566), ducele de Alba nu s-a luptat cu morile de vânt.

· Copilul care nu încape în visul mamei  nu are loc nici în leagăn.

· În istoria Germaniei, Bismarck e  “Cancelarul de fier”;  în cea universală - “Cancelarul de fier şi sânge”.

· “Casă de piatră” îţi doreşte şi invidiosul. De piatră de moară.

· Dintr-un tun Krupp, capturat la Plevna, Carol I  şi-a făcut coroană. Ca să-i amintească de sângele 
românilor, de sângele lui.

· Tăiem cordonul ombilical ca  pe o panglică la inaugurarea unei noi minuni.

· Sunt “Balanţă”. În zodia mea are loc cuvântul “bal”, dar nu şi “finanţă''.

· În anul 1769, corsicanii deveneau supuşii Franţei. În 1804, francezii ajungeau supuşii unui corsican.

· Culcându-se cu ofiţeri din ambele tabere militare, Mata Hari a fost condamnată pentru infidelitate.

· După busolă urmat-a o invenţie care a dus la pierderea ei. Praful de puşcă.

· Creştinii din antichitate descopereau că Roma are o colină în plus: Golgota.

· Pe scaunul apostolui   şi  în picioare urcat-ai, Iuda !  Cu înălţarea pe înălţare călcând.

· Epitaf.   Aici tac cei care-au cântat  La Marseillaise cu un semiton mai jos decât Robespierre.

· Probând cizma italiană, mulţi războinici s-au rănit.

· Ce frumos s-a scuturat Moise de nisipul deşertului! Cu mâna lui Dumnezeu, cu mâna lui 
Michelangelo. 
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Pictorul Ştefan Pristavu a împlinit frumoasa vârstă de 
70 de ani. Sărbătoarea simbolicului moment a făcut-o 
organizând o mare expoziţie de pictură în sălile Galeriei 
de Artă din Bacău al cărei vernisaj s-a împlinit chiar de 
ziua sa de naştere, 26 ianuarie 2013. Ideea în sine este cu 
atât mai frumoasă cu cât nu ascunde tertipurile orgolioase 
ale unui mitoman ci dimpotrivă, semnifică generosul gest 
al respectului faţă de comunitatea şi oamenii lângă care şi-
a petrecut deceniile existenţei sale. Mulţi dintre cei în faţa 
cărora sa prezentat, i-au ascultat poveţele de dascăl, şi-au 
însuşit multe dintre “zisele” sale devenind mai apoi 
iubitor de frumos iar unii creatori de artă. Picturile expuse 
pe simezele galeriei de artă dezvăluie pe lângă măiestrie, 
firea, temperamentul, inteligenţa şi mai ales caracterul şi 
talentul autorului sărbătorit.

Într-un interviu Ştefan Pristavu se confesează 
referindu-se la arta sa, mărturisind franc: “Am vrut să fac 
şi fac o pictură care să mă exprime. Nu am ţinut să fiu 
modern cu orice preţ”. Dacă dorim să facem comentarii 
sau o analiză nepărtinitoare a creaţiei şi personalităţii 
pictorului Ştefan Pristavu, trebuie să credem adevărurile 
exprimate prin confesiunea sa. El nu face afirmaţii 
gratuite s-au din orgoliu menite să ascundă poate, faptul 
că nu se situează asemeni altor confraţi în “topul 
moderniştilor şi al avangardismului”. Nu! Ştefan 
Pristavu, cu adevărat nu şi-a încărcat propria conştiinţă a 
evoluţiei profesionale cu obsesia devenirii de pictor 
modern cu orice preţ. Argumentul cel mai stabil în 
favoarea sincerităţii crezului său susţinut prin cuvintele 
de mai sus îl reprezintă lucrările sale. Structură sensibilă 
configurată prin apetenţa pentru peisaj şi generoasa lume 
tăcută a obiectelor ce ne înconjoară, Ştefan Pristavu este 
un poet al culorilor descoperite clipă de clipă în câmpul 
vizual care le cuprinde. Îndrăgostit de peisaj, Pristavu 
este asemeni unui cercetător care descoperă motivele 
demne de a fi reprezentate aproape peste tot. Ochiul său 
scrutează spaţiul cu discernământ extrăgând din mediul 
ambiant secvenţele spectaculoase pe lângă care ceilalţi 
oameni trec nepăsători. El descoperă frumuseţea 
fascinantă a unor vibraţii de lumini jucăuşe pe frunzişul 
unui colţ de pădure; la o margine de drum, în câmpul cu 
floarea soarelui; printre pietrele risipite pe malurile unui 
pârâu de munte care curge mai jos de acareturile şi casele 
unor gospodării; printre fulgii de zăpadă care cad peste 
acoperişurile şi faţadele unor care vechi de la marginea 
oraşului şi în multe alte locuri. Cu umor şi încântare 
privirea pictorului mângâie formele pline ale unor 
damigene alăturate unor bostani pârguiţi în culori roşcat-
portocalii. Pictorul insinuează un dialog tăcut cu aceste 
obiecte pe un ton şugubăţ, lansând o falsă ameninţare 
printr-un cuţit aşezat pe masă orientat cu vârful spre 
burta bostanului lângă o ulcică goală. El spune o poveste 
despre aceste obiecte care este pe înţelesul tuturor 
privitorilor. Pictorul se joacă asociind acele obiecte 
respectând totodată caracterul formelor, raporturile şi 
proporţiile, nepermiţându-şi metamorfozarea umanizantă 
a acestora aşa cum ar face-o altul. El provoacă obiectele la 
un dialog cu substrat umoristic susţinut prin asocierea lor 
într-o comunitate expresiv plastică construită după 
principiile care includ caracterul şi tipologia formelor 
volumetrice, predominanţa tonalităţilor locale relevate 
prin impactul luminii asupra lor. Factura picturală a 
suprafeţei în tablourile lui Ştefan Pristavu este rezultanta 
unor tuşe libere născute în urma observării 
componentelor repertoriale ce alcătuiesc imaginea – 
frunziş, lăstăriş; suprafeţele plate ale acoperişurilor şi 
faţadelor unor clădiri mai mari şi case; structurile 
trunchiurilor unor arbori şi altele. Libertatea tuşei a cărei 
origine este scoasă la iveală face ca structurile plastice ale 
tabloului să se impună prin varietate şi bogăţie. Uneori ne 
putem gândi la ecouri ale unui tip de gestualism spontan 
ceea ce nu înseamnă că ne amăgim cu formulele 
convenţionale ale curentului cu acelaşi nume. Pristavu 
mânuieşte pensula aflată în prelungirea mâinii pentru a 
atinge pânza cu siguranţa şi spontaneitatea gândului prin 
care ochiul său a extras din realitatea imagistică sintezele 
plastice ale motivului. El nu este preocupat de susţinerea 
ansamblului compoziţional recurgând la o anume metodă 
de a aşeza pasta colorată pe pânză aşa cum ar fi făcut-o 
Cezanne prin tuşe mărunte alăturate şi orientate 
totdeauna într-o anume direcţie pentru a defini parţial 
factorul stilistic . Până la urmă fără a fi preocupat direct 
de perfectarea unui model stilistic al facturii personale, 
pictorul lăsându-se sedus de bogăţia structurilor plastice 
evidente în motivul abordat, configurează propriul său 
stil recognoscibil.
Doar în aparenţă universul tematic al picturii lui Ştefan 
Pristavu este limitat la cele două genuri: peisajul şi natura 
moartă. Mai rar, este adevărat, întâlnim printre temele 
sale portrete s-au compoziţii cu figuri umane. Această 
stare de fapt nu înseamnă numai decât neîmpliniri ale 
întregului operei sale. Pictura este pictură şi se impune 

prin calităţile estetico-profesionale în sine, indiferent de 
subiect sau tematică. În cazul lui Ştefan Pristavu refugiul 
în universul tematic al peisagisticii trebuie înţeles ca o 
constantă preferinţă pentru că este domeniul care îl 
reprezintă temperamental cel mai bine. El propune 
interlocutorilor prin peisagistică un alt chip al său, un 
“alter ego” construit prin metamorfozarea subiectelor 
extrase din mediul natural înconjurător cu care se află în 
armonie, în succesiunea imaginilor pictate. Privindu-i 
lucrările ajungem la concluzia că el nu pictează peisaje cu 
intenţia de a satisface gustul potenţialului cumpărător ci 
pur şi simplu se apropie de motivele respective pentru că 
o infimă părticică din fiinţa sa se identifică cu acele 
subiecte. Pentru moment prin ele se descoperă pe sine 
lăsându-se cucerit şi totodată luându-le în posesie. 
Zăbovind cu calm şi smerenie în faţa picturilor, 
debarasându-ne de ideile preconcepute, îl vom descoperi 
pe Ştefan Pristavu – marcă. În peisajele sale identificăm o 
realitate picturală autentică nu contrafăcută fie că este 
reprezentată de un grup de clădiri din marginea oraşului 
acoperite de alburile zăpezii; marginile unei bălţi sub 
zăpadă sau înconjurată de nunaţele verdelui vegetaţiei; o 
râpă la baza căreia printre pietre curge un pârâu de 
munte iar deasupra casa şi acareturile unei gospodării 
zâmbesc soarelui, toate privite printre ochiurile 
descoperite de pictor în masa verde a frunzişului unor 
copaci. Cu reverenţă pictorul face o amplă plecăciune în 
faţa unor stejari maiestuoşi care tăcuţi înfruntă spaţiul şi 
lumina dar şi intemperiile. Alteori pictorul se opreşte 
pentru a privi cu încântare un pâlc de pădure în care s-au 
grupat parcă la comandă copaci din diferite specii, etalon 
demonstrativ pentru o largă şi subtilă gamă de tonuri din 
categoria verdelui, de la cele închise şi grave, la suavele 
nuanţe ce sugerează fragilitatea unui lăstăriş tânăr. El 
vede într-o astfel de grupare vegetală armonia unor 
structuri plastice provenite din dominanta tonală bazică a 
verdelui, prin departajări ale formelor determinate de 
caracterul figural al fiecărei specii. Bogăţia cromatică este 
măiestrit transfigurată în raporturile valorice ale închis-
deschis-ului. Primează în astfel de imagini picturalitatea 
expresivă prin gamele de culori armonizate valoric. Cu 

suflul tonic şi entuziasm, pictorul se retrage din natură în 
intimitatea atelierului transferând crâmpee din mediul 
respectiv unde în deplină stare de libertate s-a lăsat 
îmbrăţişat de armoniile cromatice şi mângâiat de lumină. 
El prelungeşte stare sa din acel mediu cu care a devenit 
empatic. În câmplul său vizual şi-a ocupat de această dată 
locul buchetele de flori aşezate în oale de lut s-au în vreo 
cană transparentă de sticlă; bostani portocalii care 
amintesc de incandescenţele solare; legume şi fructe de tot 
felul. Flori de liliac albe şi violet în oale de lut transmit 
privitorului senzaţii de prospeţime şi fineţe a unor 
parfumuri. Deşi subiectul este în mod curent evitat de 
pictori din cauza frecventei asocieri a reprezentării cu 
subiectele desuiete şi gusturile îndoielnice ale unor 
amatori. În picturile lui Pristavu florile de liliac devin 
expresii vii ale suavităţii; ale unor subtile acorduri între 
tonurile de violet, verde, secundate sincopat de nuanţele 
de alb şi valorile unor griuri grave echilibrat dozate. 
Trandafiri albi, flori de câmp, legume şi fructe, bostani cu 
forme compacte dar şi segmente feliate ce dezvăluie 
geometriile lor interioare şi altfel de obiecte, sunt 
desfăşurate pe tăblia mesei din atelier expuse unei surse 
de lumină laterală ca o prelungire a bogatului repertoriu 
extras din abundentul mediu vegetal peisagistic de care 
este atât de îndrăgostit Ştefan Pristavu după cum 
mărturiseşte: “Eu sunt un pictor realist, un mare iubitor 
de natură şi asta am să rămân.” Creaţiile lui se impun 
publicului prin unitatea stilistică; prin apetenţa pentru un 
registru cromatic echilibrat stabilizat în game medii 
coordonate cu rafinat discernământ prin corespondenţe 
de simultaneitate a valorilor. Pictura lui Ştefan Pristavu se 
aseamănă cu Omul, care se mişcă în paşi măsuraţi, cu 
calm, cu vorbă molcomă presărată din când în când cu 
ingredientele subtile ale vorbelor de duh. Excesele 
contrastelor cromatice de tip “fovist” s-au dramatice 
sincope contrastante ale valorilor sunt evitate de artist. 
Arta sa se caracterizează prin echilibru şi unitate, el însuşi 
definind-o prin cuvintele: “Am vrut să fac o pictură care 
să mă exprime. Şi mi-am dat seama că nu am greşit în 
opţiunea mea. Pentru că eu am ales să nu mă încadrez în 
nici o modă, în nici un curent”..

ut pictura poesis

studiază teorii şi concepte; 
artiştii depăşesc, astăzi şi nu 
numai, statutul lor tradiţional 
de îndemânatec, creaţia nu 
este doar măiestrie a unor 
mânuitori ai culorilor şi 
formelor ori tributari ai 
marilor maeştrii.

În acest sens, Salonul 
Armonii de primăvară, aduce, 
cu prisosinţă, pe simezele 
Galeriei I. Neagoe, lucrări de 
pictură, sculptură, grafică şi 
arte decorative ale unui 
numeros grup de tineri 
expozanţi, elevi din generaţii 
diferite, care dovedesc, în 
primul rând, că au reuşit să 
scoată în relief elementele 
inter-relaţiei, din cadrul 
educaţiei artistico – plastice 
şi estetice, dintre practica de 
atelier şi limbajul specific al 
creaţiei proprii. Deşi diferiţi temperamental, cu 
personalităţi distincte, tinerii autori au reuşit să-şi unească 
armonios structurile expresive, conform principiului unitate 
prin diversitate, înţelegând perfect că până la afirmarea lor 
ca personalităţi artistice, acest gen al manifestări colective 
este cel mai indicat mod de a prezenta publicului 
potenţialul creator al viitorilor admitanţi pentru studiile 
superioare; mai ales că beneficiază de spaţiul pus al 
dispoziţie cu generozitate de către Casa Corpului Didactic – 
Iaşi, care în mod constant încurajează tinerele talente şi 
găzduiesc ample manifestări expoziţionale.

Înscris într-un adevărat circuit expoziţional, Salonul 
Armonii de primăvară este cea mai recentă manifestare de 
grup dintr-o serie de expoziţii reprezentative pornite dintr-
un nucleu desprins din Salonului elevilor Colegiului Naţional 
de Artă O. Băncilă – Iaşi, din cadrul Festivalului 
Internaţional Arta şi tradiţia în Europa, (Galeria de Artă O. 
Băncilă) care ulterior a fost vernisat pe simezele Galeriei Gh. 
Petraşcu a Muzeului de Artă din Tecuci şi a Galeriilor de 
Artă ale Bibliotecii R. Rosetti din Oneşti, unde s-au bucurat 
de prezenţa, printre mulţi alţii, a numeroşi elevi şi cadre 
didactice care s-au arătat deosebit de încântaţi să cunoască 
creaţia elevilor noştri (vezi, T. Haşegan, Atelier. Tradiţie şi 
modernitate în arta şi arhitectura românească, în Cronica, Iaşi, 
nr. 8, august, 2012, p. 5.).

Saloanele expoziţionale ale Colegiului Naţional de Artă 
O. Băncilă – Iaşi sunt dincolo de clişeele care însoţesc 
manifestările artistice şcolare, ele rămâne bucuria ochiului 
şi a sufletului, în faţa unor expresii plastice sincere, 
nepervertite (încă) de mode, compromisuri sau ambiţii de 
circumstanţă, deoarece tinerii creatori caută în spatele 
formelor motivul lor spiritual. Nu ştim ce le rezervă 
viitorul, dar să apreciem momentul cu toată prospeţimea 
vârstei, a creaţiei şi a anotimpului.

Astăzi, cuvântul artă are mai multe sensuri şi 
semnificaţii, iar provenienţa lui se regăseşte în latinescul 
Ars care înseamnă îndemânare, un demers aplicativ 
concret. Aşadar, artele vizuale, în dezvoltarea lor, au 
desfăşurat un proces creativ şi sunt rezultatul unui suport 
instructiv – educativ. Dar, cum bine ştim cu toţii, pentru a 
putea fi considerată o valoare artistică, opera de artă 
trebuie să conţină o emoţie estetică şi să comunice un mesaj 
artistic – un conţinut ideatic la un anumit nivel. Astfel, 
alături de esteticul formelor, artele plastice au în 
componenţa lor semnificaţii profunde, ca urmare a 
transpunerii ideilor şi sentimentelor în forme vizuale. 
Astfel, noul concept de educaţie artistico – vizuală şi 
estetică ce este promovat astăzi, şi în şcoala românească, 
trebuie susţinut printr-un instrument eficace, prin metode 
didactice aferente menite să formeze tehnicitatea, limbajul 
de specialitate, aptitudini de exprimare şi capacitatea de 
comentare.

Pentru dobândirea măiestriei de studiu şi însuşirea 
terminologiei de atelier, în cadrul procesului instructiv – 
educativ de specialitate, răspunzători, în mod direct, sunt 
profesorii de Specialitate, iar exersarea acestora şi 
verificarea corectitudinii lor se face, mai ales, în cadrul 

orelor de Istoria artei; dar, 
este ştiut, nu există un tratat 
asemănător cu acel cod al 
manierelor elegante şi asta 
deoarece gustul artistic nu se 
învaţă, nu se aplică după 
criterii ştiute pe dinafară ci 
se formează odată cu 
exersarea cunoaşterii şi trăirii 
artistice şi cu dezvoltarea 
personalităţii şi a spiritului 
critic; bunul gust ne apare, 
aproape indisolubil legat de 
discernământ

Astăzi, în universul 
cultural contemporan, artele 
vizuale, ştiinţa şi tehnica se 
completează reciproc, se 

Armonii de primăvară. Formele 
plastice şi motivul lor spiritual.  
Salonul expoziţional al elevilor 
Colegiului Naţional de Artă O. 
Băncilă – Iaşi, la Galeriile de Artă 
I. Neagoe - CCD – Iaşi

Teodor HAŞEGAN

Am vrut să fac o pictură 
care să mă exprime

Liviu SUHAR
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Ceata de copii de pe uliţa noastră, în acea dimineaţă 
toridă de vară, parcă o luase razna. Alergau copiii dintr-un 
capăt în altul al uliţei lăsând în urmă un nor imens, cel 
puţin aşa mi se părea muie, de colb cenuşiu ca în urma 
unei explozii nucleare sau ca lava de cenuşă de la vulcanul 
din Sicilia care îngălbenise în iarna trecută zăpada. Ştiu că 
atunci când în ne trezisem şi văzusem zăpada galbenă 
avusesem un adevărat şoc. Nu ştiam dacă vom mai putea 
să ne dăm cu sania aşa cum o făcusem cu o zi înainte sau 
chiar cu mai multe zile pe uliţa mare, când unii înhămaţi la 
sania boierească a unui vecin, alţii împingând de zor şi 
doar doi trei care stăteau cocoţaţi, aşteptând să se urce, în 
fugă, şi ceilalţi. Jos în vale ajungeau mereu numai câţiva 
pentru că restul erau semănaţi de sanie prin troianul înalt 
cât un stat de om.

 Dar veselia era nelimitată. La deal, iar se forma 
întreaga echipă, uitând ca prin farmec de păţania de la 
coborâre şi, târâş-grăbiş, ajungeam în capul uliţei.

 Apoi aventura se lua de la capăt, repetându-se de zeci 
şi zeci de ori. Aşa se aduna şi acum praful pe uliţa mea.

Hărmălaia era în toi, mai ales atunci când se arătă tatăl 
meu, mânând calul înhămat la o maşinărie aproape stranie. 
Mi se părea atunci că e o pasăre imensă, cât un munte, 
așezată pe car, un munte pe care reuşeam să îl văd în 
dimineţile senine când de pe una din cele două movile care 
străjuiesc satul, priveam în zare şi acolo sub linia lumii i se 
vedeau vârfurile. Bătrânii satului, las la o parte că acei 
bătrâni erau oameni de 40-50 de ani, vorbeau despre munţi 
ca despre balaurii din basmele pe care le spuneau în 
nopţile lungi de iarnă.  Aşa priveam noi matahala care abia 
se târa prin mijlocul uliţei, trasă poticnit de calul nostru, 
nici prea înalt, dar nici prea slab. Nu ştiam că acel utilaj 
avea să poposească în curtea mea, unde urma să 
„locuiască” câţiva ani buni şi să devină mai târziu cuibarul 
preferat al găinilor.

 Claitonul, aşa se numea acea maşinărie, mi se părea că 
numele lui vine dintr-o lume de undeva de peste ocean 
(dar ce oare era acela ocean? că nu începusem încă școala și 
nu știam despre aceste mici subtilități), ca mesaj al 
americanilor care promiseseră, așa cum susțineau în serile 
când împreună cu șeful de post ascultau Vocea Americii, la 
un aparat cât un pumn de copil,  că vor veni, şi nu mai 
ajungeau şi în satul nostru. Claitonul mi se părea unul 
dintre semnele venirii lor. Trimiseseră acel ciudat animal. 
Între timp de la ei mai sosiseră nişte ajutoare umanitare, în 

cutii mari, dintr-un carton presat sau din metal, din care se 
mai păstraseră doar cutiile peste timp. Unii din sat, când 
erau mai cu chef, fără să se mai teamă de represaliile 
şefului de post, poate că îmbătrânise şi el şi mai obosise să 
ameninţe, spuneau : dacă ar fi venit pe jos şi tot ar fi ajuns. 
Cel care rostea asta era imediat contrat de câte unul mai 
umblat, cu un hohot de râs şi o replică pe măsură: bă se 
vede de departe că eşti prost. Nu au cum veni pe jos că e 
oceanul la mijloc.  Și ceilalți izbucneau în râs continuându-l 
pe cel cu replica.

 Șeful de post, un milițian burtos și mereu transpirat, 
apelând la o batistă imensă pe care și-o tot trecea peste 
frunte cu un gest a lehamite, se făcea a nu auzi nimic, 
întorcându-se cu spatele și privind și el undeva în zare. 
Claitonul fusese adus în curtea noastră imediat după ce 
tatăl meu cumpărase un imens aparat de radio la care toată 
suflarea satului, duminica, asculta muzică populată, umor 
cu moș  Țăpușă (în rolul acestui personaj era un actor de la 
București) și timpul probabil, cu Nicolae Topor, (rol jucat 
chiar de vestitul meteorolog, cel care mereu transmitea 
timpul… probabil), și mai ales meciurile de fotbal din 
campionatul României. Cunoscătorii se împărțeau iute în 
două tabere și se contrau printre comentariile lui Ion 
Ghițulescu sau ale altor vestiți comentatori. Noi copiii ne 
vânturam timpul și mai ales copilăria la acea mașinărie ca 
și cum am fi vrut să vânturăm gândurile oamenilor dar și 
necazurile lor care parcă nu se mai terminau. Roata mare, 
pusă în mișcare de o coarbă, lua vânt și se rotea singură, 
doar din când în când ajutată de unul dintre copii. Restul 
se așezau pe site și se lăsau plimbați până oboseau. 
Câteodată, coarba rebelă, lovea pe câte unul în moalele 
capului și atunci să te ții. Urletele umpleau curtea iar cei 
concentrați asupra fazelor din meci ne certau ne potolim. 
Cucuiul imens era trecut în uitare și hărmălaia continua ca 
și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.  Aveam șase ani atunci și 
știu cu precizie asta pentru că aproape spre iarnă, un 
inginer care lucra la hidrocentrala de la Bicaz, rudă cu 
maică-mea, venind în vizită pe la noi, vorbea șoptit cu tatăl 
meu despre mișcările studențești de la Budapesta. Nu 
pricepeam mare lucru din ceea ce șopteau ei dar totuși 
vorbele zburau până la urechile mele.

Vânturam  de zor la acea mașinărie ciudată cu nume 
americănesc, copilăria noastră și ne bucuram că timpul 
trece astfel. Astăzi nu știu dacă aș mai vântura cu atâta 
entuziasm. Aș fi cu mult mai economicos cu asta, aproape 
până la prudență. Dar, în copilărie, cine să se gândească la 
așa ceva? Vânturam, vânturam, vânturam…

condurul cenuşăresei

Emilian MARCU

care le regizează, după încheierea spitalizării, obiect de 
studiu, împingându-l pas cu pas spre introspecţie, şi 
introspectându-se, totodată, şi el, într-o confruntare 
aparent gratuită a orgoliilor, în care sunt mânaţi de 
propriii demoni, între care spaima de ridicol şi 
slugărnicia, pe care fiecare îi radiografiază la celălalt, 
devenit adversar într-o luptă a cărei ţintă e ambiguă. Ca si 
în nuvela precedentă, naratorul surprinde anormalul, 
sursele lui şi consecinţele acestuia, care sunt cu atât mai 
apăsătoare, cu cât subiecţii sunt conştienţi de ceea ce li se 
întâmplă şi analizează, de cele mai multe ori, cu detaşarea 
de care pot fi capabili aceşti factori ai vieţii lor, sporindu-
şi, astfel, angoasele.

Deşi, în prim-plan, „obiectivul” naratorului pare a fi 
Palaloga, mintea lui Pintea este scanată, investigată 
dinspre sine şi din afară, în timp ce „adversarul” lui e 
urmărit doar la nivel acţional şi prin prisma statutului pe 
care l-a dobândit involuntar, de stimul al activităţii de 
autoanaliză /autocunoaştere pe care o întreprinde 
internistul. Confruntarea celor doi scoate la iveală locuri 
tainice ale fiinţei fiecăruia, ignorate, conştient sau nu. E o 
nuvelă cu final  deschis, în care cel mai slab devine, prin 
tenacitate, cel puternic, prin forţa persuasiunii cu care l-a 
determinat pe celălalt să-şi exhibe sentimentele, viaţa…

Nuvela care dă titlul volumului, Orfeu în infern, aduce 
o ipostaziere a lumii aşa cum se reflectă în psihologia unui 
copil care vrea s-o înţeleagă sau, mai degrabă, să 
reordoneze lumea din afară după modelul lumii lui 
lăuntrice, textul fiind scris sub forma unui jurnal, în care 
acesta îşi notează, nediferenţiat, totul, de la starea vremii, 
la jocuri, discuţii cu tatăl etc., cu un limbaj şi făcând nişte 
aprecieri care depăşesc pe departe posibilităţile unui copil 
obişnuit de aproape doisprezece ani. Şi fiindcă toposurile 
vârstei, normele lumii în interiorul căreia îşi construieşte 
propria „redută” nu sunt suficiente pentru un spirit 
hipersensibil ca al său, copilul dispare, la un moment dat, 
iar, în epilog, se descoperă adevărul, de fapt cel perceput 
de maturi, că acesta locuise o lună într-un bloc părăsit, 
împreună cu un bolnav psihic – de altfel, jurnalul lui 
atestă viaţa pe care a dus-o alături de acest prieten care, 
prin el, părea a descoperi sau a redescoperi lumea, dar pe 
cea pe care i-o revela copilul –, căruia încercase să-i 
transfere coordonatele visurilor sale, iar moartea sa 

prematură urma să dovedească, probabil, un precoce, 
teribil, sentiment al inadaptabilităţii.

Caietele Irenei, penultima nuvelă din volum, oferă o 
imagine insolită a încercărilor de a supravieţui, nu 
neapărat fizic, ci, cu deosebire, de a nu te lăsă  copleşit de 
absurdul unei vieţi în care firescul a ajuns într-o 
degringoladă fără speranţa de a fi stopată. Apelând la 
tehnica documentului, naratorul auctorial îi aduce 
lectorului produsele iniţiativei unei tinere, caietele în care 
ea şi familia ei au notat cu încrâncenare „răutatea zilei”, 
reflectând asupra a tot, făcând paralele livreşti, coborând 
în propriul trecut, trăind în autoizolare şi căutând, în felul 
acesta, un sens pentru realitatea măruntă şi infirmă din 
jur. Această terapie îi apropie şi, în acelaşi timp, le 
construieşte imaginea de sine: Suntem frumoşi şi vii, 
curajoşi şi scânteietori de idee şi forţă. Iar acest mod, 
autoimpus, de percepţie îi ajută ca atunci, când Valentin, 
fratele atât de talentat al Irenei, e arestat şi apoi se 
sinucide în detenţie, să poată să supravieţuiască 
momentului cumplit.

Ultima nuvelă, Maladie d'amour, la care am făcut 
referiri şi mai sus, aduce o discuţie interminabilă, în tren, 
între co-locutori accidentali, despre sentimentele unuia 
dintre ei, despre, mai exact, monografia unei iubiri. 

Crize existenţiale –  crescând din sine sau induse de 
alţii –, ca în Răutăciosul adolescent, spre exemplu, 
exprimate printr-o ideatică a cărei complexitate amplifică, 
între altele, dificultatea descifrării finalului sau, în alte 
cazuri, a unui final cu totul neaşteptat, raportat la situaţie, 
la momentul în care e plasată şi la toposurile referitoare la 
această epocă (Booz), încât personajele sunt debusolate de 
ineditul împrejurării, exhibări ale eului (ca în Maladie 
d'amour), ca paliativ, de fapt, al vulnerabilităţii, rătăciri de 
concret, în sânul concretului, prin construirea unor lumi, 
proprii, paralele sau la care ceilalţi nu pot avea acces, sunt 
câteva aspecte care traversează întreaga creaţie a lui 
Nicolae Breban şi care se regăsesc aici, dezvoltate 
nuvelistic, însă consistent, argumentând şi în felul acesta 
premisa autorului, amintită al începutul acestor rânduri, 
relativ la necesitatea revigorării fenomenului nuvelistic, 
nu în detrimentul celui romanesc, ci paralel cu acesta, cu 
atât mai mult cu cât, practic, de multe ori, graniţa dintre 
cele două specii literare e imperceptibilă.  

contemporane, a debutat cu proză scurtă, Nicolae Breban, 
unul dintre scriitorii din prima linie valorică a literaturii 
române, în ciuda tuturor contestărilor sau discuţiilor care-
i pun la îndoială creaţia, indiferent de motiv, după patru 
decenii, se întoarce la acest gen şi afirmă că volumul de 
faţă – Orfeu în infern, Editura Polirom, Iaşi, 2008 – 
reuneşte cinci nuvele care vor să readucă în discuţia 
criticii şi în atenţia lectorilor români genul nuvelistic, 
specie a prozei care a dat literaturii mari creatori.  

Preocupat, ca şi în celelalte scrieri ale sale de reliefarea 
realismului, mai ales a celui psihologic, Nicolae Breban 
propune, în nuvelele care alcătuiesc volumul, o lume ale 
cărei acte existenţiale se desfăşoară mai mult înăuntru, în 
zonele abisale ale fiinţei, către care personajele sunt 
împinse, involuntar, de circumstanţe extrinseci, dar pe 
care le favorizează anumite particularităţi – de 
personalitate, de vârstă etc. – ale celor în cauză. Mai mult, 
ceea ce li se întâmplă, uneori, personajelor (ca în Booz, de 
pildă), frizează chiar oniricul, halucinatoriul, deşi „rama” 
rămâne realistă.

Latura epică a acestor scrieri e, prin urmare, redusă, 
personajele lui Nicolae Breban trăind,  nu atât în plan 
acţional, cât, cu precădere, verbal, ca în ultima nuvelă din 
volum – Maladie d'amour –, unde, la nivelul imediatului, 
nu se petrece mai nimic, personajele călătorind cu trenul 
şi nefăcând altceva decât să vorbească, să analizeze să 
disece, din plăcere sau din plictiseală, amănuntele unei 
experienţe amoroase marcante pentru unul dintre călători, 
astfel încât timpul obiectiv şi cel subiectiv nu se suprapun 
(aproape) deloc. 

În volum, sunt reiterate o seamă de teme consacrate 
ale creaţiei lui Nicolae Breban, cea a puterii – în care prim-
planul îl ocupă o continuă confruntare, de cele mai multe 
ori dorită numai de una dintre părţi, aceea favorizată, 
având autoritatea cu sine –, cea a iubirii ilicite, în afara 
căsătoriei, care fie sporeşte anxietatea existenţială, fie îi 
conferă fiinţei mai slabe din cuplu impresia că îi creează  
adevărata stabilitate de care are nevoie. 

Prima nuvelă din volum readuce în atenţia cititorului 
imagini ale convulsiilor sociale teribile, legate de 
cooperativizarea agriculturii, care au caracterizat perioada 
instaurării regimului comunist, undeva în Transilvania, 
reconstituind-o realist-obiectiv, urmărind situaţia 
dramatică a unui tânăr ţăran, Paulică Booz, care e cuprins 
de capcanele destinului, cu toată ingenuitatea care îl 
caracterizează. Sunt, în acest joc al sorţii care i se impune, 
două „echipe”: el – care nici măcar nu-i intuieşte vreo 
regulă şi aşteaptă să se întoarcă acasă, să-şi vadă de viaţă 
şi de muncă, alături de familie – şi ceilalţi, pentru care 
acţiunea aceasta are o singură miză: să-l anihileze pe 
adversar, să-i înfrângă voinţă de a-şi păstra libertatea, din 
moment ce-l consideră, în sat, lider de opinie. Ca în 
Moromeţii lui Marin Preda, inşi ieşiţi ca din grotă, 
marginali în vechiul regim, prin totala absenţă a vreunei 
calităţi, acum ajung decidenţi, obstinându-se să-i distrugă 
pe cei care şi-au văzut mereu de gospodăriile şi de 
familiile lor.

În această atmosferă, ale cărei date nu le percepe nici 
măcar când intră pe făgaşul victimelor, Booz e de o 
candoare aproape incredibilă, fiindcă, luat pe nepusă 
masă de acasă şi dus la regionala / raionul de partid,  
unde petrece o zi şi o noapte, îşi păstrează aproape tot 
timpul proverbialul calm care-i caracterizează pe românii 
din zona lui şi, mai mult, cu un firesc dezarmant – dar nu 
pentru cei care l-au luat de la treburile lui –, trăieşte 
această perioadă de recluziune implicându-se în tot felul 
de munci benevole, împins doar de firea lui  de ţăran 
harnic, energic, pe care inactivitatea de-abia ar simţi-o ca 
absurdă. În această situaţie oarecum  kafkiană, după ore 
interminabile de aşteptare, personajul alternează 
momentele când încearcă să devină util, la cantina 
instituţiei, în încăperi dezafectate ale clădirii, măturând, 
tencuind, văruind etc., cu altele de introspecţie, prin care 
caută o noimă stării în care se află.

Realismul obiectiv din primele pagini ale nuvelei lasă 
frecvent loc realismului psihologic, aşa încât timpul 
interior ocupă tot mai mult prim-panul textului, pentru că 
tensiunea pe care o acumulează personajul eponim se 
supradimensionează, naratorul expunând totodată 
anormalul care a invadat societatea românească a vremii. 
Acest context tulbure, dominat de o gravă încălcare a 
valorilor – morale, îndeosebi –, este marcat printr-un 
realism crud, tinzând spre naturalism, prin reliefarea 
comportamentului grobian, vulgar, execrabil al celor care 
se erijează în purtători de cuvânt şi de stindard ai noului 
stat democratic.

Răutăciosul adolescent, cea de-a doua nuvelă din 
volum, îşi derulează acţiunea în alt mediu decât prima, iar 
actanţii sunt acum doi medici care ajung faţă-n faţă într-o 
conjunctură nefericită, când unul dintre ei, un renumit 
chirurg, Publius Ovidiu Palaloga, e internat de urgenţă cu 
o criză de pneumopatie severă, iar mult mai tânărul 
internist Remus Pintea face din el, treptat, prin întâlniri pe 

După ce, în 1961, conform datelor istoriei literare 
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Au trecut deja cinci ani de când europenii şi-au 
propus să-şi edifice o bibliotecă digitală a lor, care să 
permită explorarea on line a materialului cultural din 
diverse muzee, arhive şi colecţiile audiovizuale. Dincolo 
de avantajele evidente ale unui asemenea proiect, un 
imbold serios a fost dat de faptul că gigantul american 
Google digitiza, de o perioadă bună de timp, material 
cultural european. Nimic rău în asta, doar că erau şi 
rămân încă discutabile câteva aspecte legate de 
prevederile legale în materie de drept de autor şi, în 
plus, cei de peste ocean se bazau mai mult pe criterii 
cantitative decât pe cele axiologice. Formula la care s-a 
ajuns a condus la crearea Bibliotecii Digitale 
„Europeana" (BDE), gestionată de organizaţia 
internaţională „Fundaţia Europeana Digital Library" 
(Haga). BDE reuneşte mai multe sectoare culturale, fiind 
de fapt o platformă de căutare într-o colecţie de 
biblioteci digitale europene cu picturi digitale, cărţi, 
filme şi arhive. Susţinerea financiară revine statelor 
membre ale UE, motiv pentru care şi România şi-a 
asumat obligaţia unui aport de 20 mii Euro. Justificarea 
demersului o regăsim în Nota de fundamentare a unei 
Ordonanţe guvernamentale care vizează "aprobarea 
plăţii unor contribuţii la organisme internaţionale" (20 
februarie a.c.). Beneficiul care se întoarce este dat de 
creşterea gradului de acces al publicului - din orice 
spaţii geografice - la patrimoniul nostru cultural, în 
condiţiile în care se doreşte o cât mai bună punere în 
valoare a acestuia. Apoi, digitizarea resurselor culturale, 
pe bază de criterii prestabilite şi cu mecanisme precise 
de coordonare, este de natură să garanteze respectarea şi 
satisfacerea drepturilor fundamentale de libertate a 
exprimării, precum şi acces şi participare la cultură şi 
informaţie, atât pentru utilizatori, cât şi pentru creatorii 
sau deţinătorii de resurse culturale. Ceea ce rămâne de 
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În loja nopţii
Horia ZILIERU

făcut este ca, la nivel naţional, să se treacă la aplicarea 
Sistemului de numerotare standardizată a publicaţiilor 
muzicale tipărite: partituri complete ori "de buzunar", 
ştime şi culegeri muzicale. Acestora li se adaugă şi 
înregistrările sonore sau video care, împreună cu 
muzica tipărită, alcătuiesc o compoziţie, publicaţiile 
muzicale pe microfişe, cele scrise în sistem "Braille" 
precum şi publicaţiile muzicale electronice. Concret, 
respectivelor lucrări li se va atribui un cod ISMN 
(International Standard Music Number), de către 
Biblioteca Naţională a României, prin Centrul National 
ISBN-ISSN-CIP. Asemenea coduri (unice) au rol 
identificator la nivel internaţional pentru publicaţiile 
muzicale tipărite din cadrul editurii destinate vânzării, 
depozitării sau difuzării gratuite sau sunt folosite în 
scop de copyright. În fine, subsumat scopului care 
credem că rezultă clar din cele expuse aici, să spunem că 
în ce priveşte baza de date a editurilor romaneşti 
muzicale, aceasta va fi transmisă anual la Agenţia 
Internaţională ISMN (Berlin) pentru a fi inclusă în 
Catalogul Internaţional ISMN. 

comitetul de primire, zâmbetul de paradă, atâta timp cât, în 
spatele ei, descoperim gladiatorul, luptătorul neînfricat şi 
de neintimidat. Pentru că poezia face parte din ADN-ul 
său, ea nu poate să facă notă discordantă cu viaţa lui 
Vasile Burlui, cea de toate zilele, viaţă în care luptele 
pierdute sau cele câştigate au zidit o personalitate 
puternică, greu de ignorat, „greu de ucis”, amintind astfel 
titlul unui thriller în vogă. 

„Doamne, ai făcut cer şi pământ, / Ape şi păduri, / 
Întuneric şi lumină, / Ai dat aripi cocorilor / şi le-au pus 
în traiste tristeţile / Să le poarte cu ei / Dintr-un loc în 
altul! / Pasărea Ibis / A primit zborul, / Înalt, cutezător, 
/ Plin de speranţă. / Porumbelului ai dat / Creanga de 
măslin. / Puzderie de zburătoare / Sunt mesagerii tăi! // 
Dar pasărea suflet / De ce o năpăstuieşti? / În tării / 
Zboară fără aripi, / Pe pământ / Se târăşte fără picioare. 
/ Fără ochi / Scrutează lumea, / Din cerurile albastre 
până în străfunduri. / Noaptea plânge / La fereastra 
mea. / Bea apă din lacrimile stelelor / Şi ciuguleşte / 
Meteori rătăciţi. / Şi mă cheamă, Doamne, / Cu glas 
neauzit! / Cântă în nopţile de lună / ŞI smulge din mine 
/ Bucată cu bucată!” (Pasărea suflet – după Constantin 
Brâncuşi) Un poem,  de această dată, de o factură 
modernă, în vers alb, care nu se îndepărtează de poezia 
lui Vasile Burlui decât la îmbrăcăminte, prăsind jobenul şi 
fracul, probând blugii şi geaca, dar păstrându-şi fireasca 
profunzime dată suferinţei destinului să dăinuiască pre 
limba poetului. 

Evident, apelul la metaforă are şansa firească de a 
deschide noi drumuri, spaţii peste spaţii, construind de 
fapt lumea poeziei, atât de captivantă şi, în acelaşi timp, 
atât de înşelătoare. Conceptul falsului rezidă din 
suprapunerea universului poetului peste viaţa reală în 
care, cu sau fără voia cuiva, trăim. Paradoxal, această 
lume virtuală se regăseşte fizic chiar în gândurile şi 
obsesiile poetului, accidentat de lumea din imediata sa 
apropiere, coautoarea neştiută a discursului poetic. 
Prietenii din această carte, cărora Vasile Burlui le dedică 
parcimonios câte un poem, sunt în primul rând preferinţe 
sale, dar şi „obligaţiile” sale spirituale. Astfel, găsim 
dedicaţii de poeme  prof. Mina Rusu, scriitorului Ioan 
Holban, poetului Nichita Stănescu, prietenului meu Costel 
Olaru, omagiu lui Jacques Prevert, domnului Acad. Solomon 
Marcus, poetului Nichita Danilov, maestrului Dan Hatmanu. 
Se poate spune că Vasile Burlui cultivă prietenia şi în 
unicul ei sens, de la el la Brâncuşi sau de la el la Prevert, 
cum de fapt o cultivă şi pe drumuri cu întoarcere, Ioan 
Holban sau Nichita Danilov, scriitorii care nu au ezitat să 
vorbească despre Vasile Burlui poetul în termeni reali, 

Cine nu-l cunoaşte pe Vasile Burlui pur şi simplu nu-l 
cunoaşte, aşa cum s-ar putea să nu-l cunoască nici pe Neil 
Armstrong, cel care a pus primul dintre noi, pământenii, 
mâna pe Lună. Există o legătură între Vasile Burlui şi 
astronautul american, chiar şi numai dacă aceasta este 
voalată după ce acceptăm acest Rendez-vous sideral.

Vasile Burlui este ceea ce este, chiar dacă încearcă să 
fie mai mult decât este în aparenţă. Aparenţa înşeală de 
fiecare dată. Suntem mult mai uşor acoperiţi de lauri 
decât de suferinţă, chiar şi numai pentru că în faţa laudei 
mergem cu pieptul deschis, ţanţoşi, mândri sau copleşiţi 
de emoţie, dar mergem să ne primim onorurile 
înconjuraţi de plebe, dar şi de mediul academic. Înspre 
durere, înspre suferinţă, drumul e asemănător cu cel 
însângerat, ce urcă dealul Golgotei. Aici rămânem 
singuri. Fără alai, doar cu şirul de lacrimi care ne scaldă 
fiinţa, care ne spală tălpile, întru umilinţă şi mântuire.

Vasile Burlui cultivă delicateţea contemplaţiei, chiar şi 
atunci când ar trebui să dea seamă pentru valoarea sa 
academică recunoscută şi cinstită de confraţii săi. S-ar 
putea să credem că sfioşenia sa ţine de mână o timiditate 
excesivă, încercând să se strecoare neobservat printre 
oamenii ce-i ies în cale. Atunci când este provocat, când 
trebuie să vorbească despre sine, despre creaţia sa 
medicală, despre realizările sale de pionierat, în faţa 
cărora lumea academică face reverenţa necesară 
sublinierii respectului şi preţuirii, atunci Vasile Burlui 
devine jucătorul profesionist, cel care nu ezită să puncteze 
decisiv. Pentru ca în secunda următoare să revină la firea 
sensibilă, care ştie să ofere mai mult decât să primească. 

Ciudat animal de pradă este acest Vasile Burlui. Un 
suflet care ştie pe de rost întreaga poveste de dragoste a 
umanităţii, pe care o urmăreşte atent cu suferinţa 
pregătită să erupă, asemenea unui vulcan. Lava se 
preschimbă aproape instantaneu în materia vie a 
poemului mişcător. Astfel, Vasile Burlui ne oferă un alt 
motiv de preţuire, un alt reper al biografiei sale.

Vasile Burlui, poetul. Pentru întemeietorul de şcoli 
înalte într-ale medicinii, rolul de întemeietor de cuvinte 
pare să fie adevărata pedeapsă, adevărata misiune pe 
care nu ezită să şi-o asume. Vasile Burlui cultivă poezia 
cum ţăranul îşi cultivă ogorul. Are nevoie de hrana 
versului, cum prietenul său are nevoie de mămăliga caldă 
pusă pe masă, în jurul căreia se stâng toţi flămânzii lumii. 
Poate de aceea universul poetic al poetului este însăşi 
cosmosul pe care îl oferă poeziei ca spaţiu de încercări ale 
emoţiei, înspre care vin prietenii săi să călărească poeme 
sub formă de cai înaripaţi. Chiar dacă prin poezie Vasile 
Burlui încearcă să-şi disciplineze şi mai ales să-şi 
înţeleagă suferinţa, există tot timpul acel scuar pe 
marginea versului, plin cu iubitorii de poezie, adunaţi ca 
martori, dar şi ca participanţi la spectacol.

Pentru Vasile Burlui poezia nu este doar o stare de 
graţie, ea reuşeşte să-i scoată în evidenţă damnaţiunea de 
a scrie pentru a respira, de a scrie pentru a exista. 
Parcimonios, cu o eleganţă a versului turnată în bronzul 
tiparului clasic, poetul îşi permite traversări succesive ale 
spaţiului şi timpului, fiind din ce în ce mai atent la 
singurătatea sa, mult diluată în infinitul numărului unu , 
de exemplu. „În Număr este totul, a spus-o filosoful / Şi-
a încrustat în piatră un adevăr cumplit, / Căci Unu este 
Unic şi Unu este totul, / Iar Unu şi cu Unu se duc la 
infinit” (UNU) Mai mult, Vasile Burlui, în poemul 
„Protoni dezmoşteniţi”, este pus în situaţia de a-şi 
recunoaşte damnaţiunea, efortul în urma căruia prin 
suferinţă crede că va naşte reversul existenţei, fericirea. 
„Trudesc la roata lumii înverşunat şi crud, / Iar 
scrâşnetele nopţii nu vreau să le aud. / Nimic nu-mi iert 
în seară şi greu mă pedepsesc / În zorile de ziuă când 
stele ofilesc // Poemul disperării mereu încerc să-l scriu 
/ Când printre văi coboară amurgul vioriu. / Mă 
devorează zilnic furtuni nimicitoare / Şi mă aruncă-n 
hăuri adânci, nimicitoare. // Mi-s visurile toate 
învolburate-n plânsuri / În nopţile pierdute cu spaima de 
adâncuri. / Nu mai pricep nimic din hieroglifa sacră, / 
Întunecate gânduri, adesea, mă mustră parcă. // Cerul 
înalt, nesigur, spre mine-nchide pleoapa, / Rupând 
mereu din mine, cum stânca rupe apa. / Când sublimaţi 
prin flăcări, protoni dezmoşteniţi, / Vom deveni. În fine 
de-a pururi fericiţi?” Acest poem este una din multiplele 
de porţi prin care se poate pătrunde în universul poetic al 
acestui Rendez-vous sideral, în care întâlnirea în sine a fost 
premeditată, aşa cum mai sunt premeditate „capcanele 
nevinovate”, dar care te aruncă pur şi simplu în afara 
Timpului, a Spaţiului, oferindu-ţi unica şansă de a 
stăpânii cosmosul sensibil al versului dat ţie sub formă de 
gaură neagră, de materie condensată, profundă şi 
acaparatoare.

Delicateţea pe care Vasile Burlui o afişează în 
tovărăşia unui bun simţ princiar se dovedeşte a fi doar 

braţe încrucişate 

Adi CRISTI

jurnal cu scriitori

„Şesul turtit, flămând de înălţime”

CLOPOTNIŢĂ

Aici e centrul meu de greutate;
motor/rachetă clopotul cel mare,
centură de asteroizi (teroare!),
eclipsa, cubul semiaxei. Toate

mă gravitează-ntr-unul din focare.
Presimt în duh a Crucii pietate
şi limba dorul de Golgotha bate
cu hexametri la catapultare.

Prin radio inerţiale funii
imaginile le transferă lunii
din ritm subsonic oarbă să nu cadă.

Dar Cordul? contrarotativ mi-e oare?
Un detector cu laserul tresare
magnetosfera: o Şeherezadă.

Ionel BOSTAN

Digitizarea partiturilor

„Şi smulge din mine / Bucată cu bucată!”

chiar dacă aceştia s-au întâmplat să fie elogioşi. Nichita 
Danilov chiar semnează prefaţa la acest volum de 
versuri, Rendez-vous sideral, în timp ce Ioan Holban 
prefaţează antologia Înger răstignit, carte ce cuprinde o 
selecţie din celelalte trei cărţi, ce au apărut până la acest 
rendez-vous.

Vasile Burlui, prin poezia sa, nu face nimic forţat, nu 
încearcă „să se priceapă la toate”, el descoperă doar un 
nou univers al Pietrăriei, spaţiu în care reuşeşte să se 
întâlnească de cele mai multe ori cu sine şi să se asculte 
unul pe celălalt, dictându-şi unul altuia poeme semnate 
când Vasile Burlui, când Vasile Burlui. Acelaşi lucru s-a 
întâmplat şi cu această carte, Rendez-vous sideral, apărută 
la Editura Apollonia, în anul 2012.
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Emanuela ILIE

Cea mai nouă apariţie editorială din proiectul 
dialogic extrem de ambiţios al lui Bogdan Mihai 
Mandache, intitulată Filosofia, aventura unui discurs 
(vol. IV, Editura Cronica, Iaşi, 2012), are ca primă 
finalitate, la fel ca şi primele trei cărţi din serie, 
conturarea unui tablou cât mai fidel şi mai 
convingător al filosofiei franceze actuale. Citind cu 
atenţie atât interogaţiile subtile ale intervievatorului, 
cât şi răspunsurile celor 21 de intervievaţi (în marea 
lor majoritate, universitari din spaţiul francofon), 
vom observa însă că adevăratele mize ale acestui op 
sunt mai degrabă identitare. Mai întâi, pentru că, 
stimulaţi de filosoful ieşean, majoritatea 
repondenţilor revin cu insistenţă la chestiunea 
definirii de sine a discursului filosofic universal, fie 
prin raportare la diverse alte discipline socio-umane, 
fie prin nuanţarea procesului său evolutiv. Rezultă, 
prin urmare, definiţii dintre cele mai percutante, deşi 
nu întotdeauna originale: „Filosofia nu mai este, ca 
altădată, « regina ştiinţelor ». Ea nu mai reprezintă 
trunchiul unui mare arbore de unde pleacă ramurile 
corespunzând diverselor discipline ştiinţifice. Dar ea 
rămâne locul metateoretic prin excelenţă.” (Jean-Marc 
Ferry, profesor de filosofie politică la Universitatea 
Liberă din Bruxelles) ; „Filosofia este, ca să spun aşa, 
răscrucea tuturor drumurilor cunoaşterii şi acţiunii 
umane : către ştiinţe, morală, politică, artă, 
metafizică, religie… Ea se prezintă deci ca fiind 
conştiinţa de sine a umanităţii gânditoare şi 
eficiente.” (Jean Grenier, cercetător la C.N.R.S. şi 
cadru didactic la Nanterre) ; „Ea nu este o ştiinţă mai 
generală decât altele, ci este  o ştiinţă care vrea să 
pună întrebările ultime.” (Emmanuel Housset, 
conferenţiar universitar din cadrul Departamentului 
de Filosofie al Universităţii din Caen Basse-
Normandie) ; „Gândirea nu prosperă în secolele 
ordonate. Dimpotrivă, ea este răspunsul eroic al 
facultăţilor spirituale împotriva dezordinii 
triumfante şi a progresiei neantului.” (Bruno 
Pinchard, profesor de Filosofia Renaşterii şi a Epocii 
Clasice la Universitatea din Lyon) ; „La limită, 
filosofia este mai religioasă decât religia. Ea este nu 
numai « medicina sufletului », ci instrument al 
salvării.” (Dominique Folscheid, profesor de filosofie 
morală şi politică la Universitatea Marne-la-Vallée).

De aceeaşi dominantă identitară macro ţin, în 
mod evident, preocupările vizibile ale unora dintre 
filosofii intervievaţi de Bogdan Mihai Mandache 
pentru crearea unor punţi de legătură: pe de o parte, 
între discursul filosofic actual din spaţiul vest-
european şi tradiţia filosofică occidentală, iar pe de 
altă parte, între filosofia occidentală şi sistemele de 
gândire orientale. Deloc întâmplător, în răspunsurile 
multora se revine obsesiv la concepte esenţiale 
precum „comunicare”, „deschidere”, „mobilitate”, 
„fluiditate”, dar şi „cosmopolitism”, „mondializare” 
sau „rău etnocentric”. Observând atât 
„universalitatea instituţională a disciplinei”, cât şi 
faptul că astăzi „în mod paradoxal rămân multe zone 
virgine, terrae incognitae, care permit filosofiei să facă 
noi cuceriri, să traseze o nouă frontieră”, Jean-
Jacques Wunenburger, cunoscutul profesor de 
filosofie de la Universitatea Jean Moulin-Lyon III, 
pledează aprins pentru deschiderea autentică a 
filosofiei către discursul alterităţii: „Filosofia nu se 
mai poate preleva de un pedigree autohton, 
asigurându-şi superioritatea în numele unei istorii 
proprii în Occident. Astăzi nu mai este vorba de 
simple ferestre deschise asupra unei lumi străine, de 
căutări ocazionale ale alterităţii... Sistemele de 
gândire orientale (hinduism, budism, confucianism, 
taoism) pătrund din ce în ce mai mult în sfera culturii 
occidentale şi mondiale şi furnizează alte categorii, 
alte discursivităţi pentru a aborda marile întrebări 
metafizice şi etice ale Occidentului... Avem ocazia 
mai mult ca niciodată să gândim la nivel mondial, să 
lărgim câmpurile noastre de referinţă, să ţinem 
seama de o pluralitate filosofică mai mare decât ne-
am imaginat vreodată, ceea ce ar trebui să ne 
confrunte cu misiuni şi sfidări noi”. Răspunzând la 
întrebarea dacă „Filosofia poate da orientări 
spirituale în vremuri de criză”, Jean-François Mattéi, 
profesor emerit al Universităţii din Nisa – Sophia 
Antipolis, nu uită nici el să amintească obligativitatea 
discursului filosofic de a se nutri din tot ce înseamnă 

Cărţi de top celtismului... Rabelais rămâne resursa absolută 
pentru oricine se întreabă asupra destinului Franţei şi 
a puterii de analogie a limbajului vorbit în vestul 
Europei, ceea ce el numeşte « mitologiile galice », 
asupra libertăţii de spirit a literaţilor ca şi asupra 
enigmelor celor mai profunde ale simbolicii păgâne şi 
creştine.” Sau în rândurile semnate de Michela 
Marzano, cercetător la C.N.R.S. (Cerces/ Paris V) 
preocupat, între altele, de sensurile ficţionale ale 
simbolurilor corporale şi ale celor prin care se 
rotunjesc reprezentările corporale: „Oglinzile sunt 
obiecte misterioase care, dând la vedere imagini, 
ascund formele pe care le reflectă. Ele nu sunt 
transparente. În De cealaltă parte a oglinzii (1872), 
Lewis Carroll reia aventurile lui Alice, de data 
aceasta fetiţa dorind să exploreze ţinutul necunoscut 
care se ascunde în spatele oglinzii. În fond, dincolo 
de oglindă nu există nimic. Oglinda ascunde, pe atât 
cât lasă să se vadă. Şi a multiplica oglinzile nu 
reglează problema: jocurile de oglinzi rămân oglinzi 
şi nu fac altceva decât să reproducă reflectările la 
nesfârşit, dând naştere uneori unei lumi ostile şi de 
neînlocuit. Borges avea oroare de oglinzi. Sticla lor 
este impenetrabilă şi reflectările lor desenează 
contururile unei lumi inumane. Într-o lume multiplă, 
nu eşti niciodată singur. Oglinda este nelocuibilă după 
J.L.Borges, monstruoasă după O. Wilde, nebună după 
L. Pirandello, magică după L. Carroll.”

La rândul lor, teologii vor putea parcurge cu 
interes paginile despre relaţia dintre multiplicitatea 
Înfăţişărilor lui Dumnezeu şi teologiile recurente 
scrise de Ghislain Lafont, fost profesor de teologie la 
Universitatea Gregoriană din Roma, ulterior călugăr 
benedictin în cadrul Abaţiei Saint Marie de la Pierre 
qui Vire (Youne): „Niciun discurs uman, aflat chiar 
sub lumina credinţei, nu poate reda în manieră 
perfect unificată această multiplicitate a Înfăţişărilor 
lui Dumnezeu. Va exista întotdeauna in mod necesar 
o diversitate de teologii, fiecare fiind legată de o 
manieră de a aborda Revelaţia. Aici paradigmele 
Unităţii, Fiinţei şi ale Timpului îşi reiau rolul lor, căci 
revelaţia le onorează pe fiecare dintre ele. Vor fi 
totdeauna teologii de tip mai mistic, mai intelectual, 
mai istoric. Primele nu se consideră decât ca 
prolegomene la tăcerea spirituală, secundele dezvoltă 
inteligibilul, dar în lumina analogiei, iar cele din a 
treia categorie încearcă interpretările cele mai 
înglobante ale procesului istoric revelat, cu originea 
sa, scopul său şi misterioasa plenitudine a timpurilor 
(Isus Cristos), care se găseşte în fapt la un moment 
dat al istoriei. Esenţialul este ca, în fiecare din aceste 
teologii, să fie lăsată o deschidere spre ceea ce ea nu 
poate spune, deci spre alte teologii, şi ca între ele, 
dacă există diversitate, să nu fie contradicţie.” După 
cum vor putea medita cu folos la dimensiunea 
esenţială a convertirii, explicată de Marie-Anne 
Vannier, profesor de teologie la Universitatea din 
Metz, pe baza paradigmei augustiniene: „În cursul 
convertirii sale, Augustin l-a descoperit pe 
Dumnezeul creator şi pe Isus mediator. El este înţeles 
ca o fiinţă creată şi recreată fără încetare de creatorul 
său, ca un esse ad: o fiinţă orientată către Dumnezeu, 
o fiinţă de dorinţă, care nu-şi găseşte desăvârşirea 
decât în repaosul în Dumnezeu, aşa cum subliniază 
în Confesiuni. De asemenea, schema creatio, conversio, 
formatio este mai mult axa antropologiei sale decât 
numai convertirea. Această schemă este, de altfel, 
expresia antropologiei creştine: fiinţa umană, creată 
după chipul Domnului, poate accepta sau refuza 
viaţa pe care i-o propune Dumnezeu.”  Ori, în sfârşit, 
la avertismentul lui Bertrand Vergely, profesor de 
teologie morală la Institutul de Teologie Ortodoxă 
din Saint Serge, Paris: „Cea mai mare sfidare a 
creştinismului în timpul care va veni nu vine din 
lume, ci din creştinismul însuşi. Dacă acesta va şti să 
se înrădăcineze într-o credinţă încrezătoare in Sfântul 
Duh îşi va lua din nou zborul. Va străluci poate mai 
mult decât a strălucit vreodată. Dar dacă se va agăţa 
de puterea politică gândind că viitorul său, siguranţa 
sa şi supravieţuirea sa se găsesc acolo, va suporta 
destinul tuturor puterilor.”

Ca majoritatea cărţilor cu adevărat necesare 
spaţiului cultural românesc, Filosofia, aventura unui 
discurs (IV) nu are, din păcate, ecoul meritat. 
Majoritatea vocilor care dictează ierarhiile editoriale 
ar trebui însă să ştie că, ignorând aventurile 
autohtone ale unor tipuri de discurs ce ar putea 
adânci resorturile gândirii româneşti, nu ne facem 
decât nouă un mare deserviciu...

sensul deschis al conceptului de Orient: 
„Originalitatea filosofiei constă în a găsi un orient 
care comandă demersul filosofului şi îl aşează pe 
calea cea bună. Am arătat în L'Enigme de la pensée 
(Nice-Paris, Ovadia, 2006) că filosofia a căutat 
întotdeauna, de la Platon la Kant, Hegel şi 
Heidegger, să îndrepte gândirea către orientul său 
natural care este cel al stelei. Imaginea soarelui 
comandă deja metafizica platoniciană din republica, în 
cartea a VI-a, atunci când Socrate compară Binele 
inteligibil cu Soarele sensibil. Heidegger nu ne învăţa 
altceva când el căuta « sensul fiinţei » în direcţia 
stelei”. O formulare memorabilă descoperim mai ales 
la sfârşitul reflecţiilor despre funcţia „cosmopolită” a 
filosofiei pe care le semnează Jean Greisch, profesor 
la Facultatea de Filosofie a Institutului Catolic din 
Paris: „Pentru mine, Europa la care visez nu este un 
imperiu monolitic, opunându-se unui alt imperiu, 
transatlantic sau asiatic. Este Europa traducerii, adică 
Europa care nu încetează să facă « proba străinului » 
(A. Berman), constând în a primi limbajul altuia în cel 
propriu ţie.”

La fel ca şi precedentele trei opuri de interviuri 
luate de Bogdan Mihai Mandache unor nume de 
prim plan din cultura franceză (opuri apărute în 
1995, 2000 şi 2003), cartea de faţă nu interesează 
exclusiv pe admiratorii sau pe criticii discursului 
filosofic vest-european, căci oferă suficiente ipoteze 

seducătoare sau premise incitante şi celor interesaţi 
de domenii conexe, precum economia, politologia, 
sociologia, antropologia culturală etc. Literaţii vor 
putea găsi, spre exemplu, numeroase motive de 
satisfacţie în paginile cu detentă teoretică dedicate de 
Martine de Gaudemar (profesor de filosofie în cadrul 
Universităţii Paris-Ouest-Nanterre) personajelor 
literare, filosofiei şi psihopatologiei lor: „Conform 
ipotezei mele, TOTDEAUNA virtualităţile 
împărtăşite sunt sursa personajelor. Dacă o persoană 
istorică devine un personaj este pentru că ea este 
capabilă de a întrupa visele noastre, temerile şi 
imaginaţiile, şi pentru acest motiv ea este aleasă în 
această funcţie, şi trece pe o altă scenă....  Resursele 
tranziţionale ale personajelor, mai ales în starea lor 
născândă de virtualitate, le permit să existe în mai 
multe lumi (istorică, artistică, psihologică) şi să 
servească drept călăuze între lumi. Ele sunt operatori 
filosofici căci sunt purtători de interogaţii universale, 
asupra cărora filosofia a lucrat şi le-a elaborat 
tehnic.” (subl. aut.) Ori în paginile lui Bruno 
Pinchard despre semnificaţia profundă a operei lui 
Rabelais şi raporturile ei cu esoterismul francez: 
„Opera lui Rabelais este atât de importantă, cel puţin 
pentru esoterismul francez, incât este dificil a o 
epuiza în câteva remarci. Rabelais nu este nici un 
romancier, nici un  formidabilă restaurare a 

Filosofia, aventura unui discurs ...
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Iaşi, 11 februarie 2013
Femeia aceasta
care se plimbă
dintr-un cer în altul
răsuceşte cuvîntul
ca pe-un jungher
Femeia aceasta
cu zîmbetul
ca floarea de colţ
şi umbra de sare 
biciuind
spiralele nopţii
Femeia aceasta
pe urmele căreia
rotundul timpului
se zvîrcoleşte
ca un lasou
- o, cît de simplu
pentru o lume în care au murit
toate focurile de tabără! –
Femeia aceasta
nu trebuia
să fiu eu
Iaşi, 12 februarie 2013
aceeaşi dimineaţă 
ca o plajă pustie
ochiul dreptunghiular al oglinzii
mă răsare prelungă
şi subţire
cum mă visam în adolescenţă

chiotul primelor ceasuri
decupează hohote şi
zig-zaguri 
răsuflînd anevoie 
oploşite în mine
ca-ntr-un cal troian

de ce acum?
încă mai cred
în Dumnezeu
mai citesc prefaţa
vreunui volum,
iar soarele stă să ţîşnească
de după jaluzelele gri

doar timpul muşcă
din mine
cu dinţi ascuţiţi
ca dintr-un măr   
          Clipă de clipă răscoleşti: în trecutul îndepărtat, în 
trecutul crud sau chiar în miezul unei zile care abia cu 
cîteva ore în urmă te-a întîmpinat. Răscoleşti ca într-un 
cufăr hîrbuit, ca într-un geamantan nou, ca într-un rucsac 
pregătit de drumeţii. Cu încăpăţînare te strecori, bîjbîi, 
reaşezi: la onomastica aceea a fost doar X, ba nu, au mai 
venit cîţiva, neinvitaţi, erau îmbrăcaţi la fel, ba nu, unul 
avea cămaşa galbenă, au stat puţin, a doua zi mergeau la 
Tokio, ba nu, la Paris... Răscoleşti pentru a înţelege, a  
accepta ori a născoci; primejdioasă captivitate în sine!. A 
trecut atîta timp, încît crezi că poţi să amesteci temerile, 
ipostazele, fragilele adevăruri. Îi va veni rîndul şi 
geamantanului nou, şi castului rucsac...  
Iaşi, 12 februarie 2013
nu mai sunt
ceea ce nu-mi dorisem cîndva
să fiu
e prea tîrziu
să culeg, să adun
resturile de întîmplări, ceea ce m-am temut
sau n-am ştiut să spun

acum
sunt ceea ce nu-mi doresc
să fiu
şi, ca întotdeauna, cînd îmi voi dori,
va fi prea tîrziu
Iaşi, 15 februarie 2013
           Motto:hoy seré sólo un cuarto vacio/con las paredes
                      blancas/ y las palabras/ volando/ hacia otro sol

Arcadele nopţii 
veghează
întîmplări ce mă părăsiseră de mult
mărşăluind ca nişte soldaţi zeloşi
ordonaţi

mă reazem de clipă-
ecou
străin 
şi ţărm 
pe care au eşuat
tăceri sărate
bulbucate într-atît,
încît mi-au înghiţit şi pleoapa

şi colţurile cuvintelor
hohotitoare ca nişte junghere,
toate celulele atîrnînd
de coloana abruptă 
a săptămînii

cît vezi cu ochii numai  
ţărmul, ţărmul acesta
ca un animal muribund
***
nimicul
respirînd zgomotos în curba umerilor

undeva în adînc
plesneşte un miez de zi

culeg scînteile ce se iţesc
în ochiul unui vis
cu meteoriţi
Iaşi, 16 februarie 2013                                                          
pastel (1)
plîns de prunc,
fraged -
tînguirea crengilor

moartea le cîntă
le mîngîie
mugurii
în cristelniţa dimineţii
leapădă suspinuri
ciudate

nimeni nu recunoaşte
hohotul sticlos
al nimicului
Iaşi, 17 februarie 2013
clipe -
aripi vineţii de fluturi
măturînd aerul cleios,
piatra de hotar 
împinsă cînd mai la dreapta,
cînd mai la stînga
…..............................................
verigi de jeratic ale singurătăţii…
***
Cerul revărsat în tine, Femeie,
în umbra pleoapelor tale
zvîntată de şuierul nopţii,
în gleznele tale fierbinţi
sărutînd graiul verde-al frunzelor,
în Cuvîntul tău
strălucind la adăpostul rîsului alb
- chemare de iarbă şi de piatră    
a pămîntului – 

jurnal cu scriitori
Pagini subiective

Ştefania HĂNESCU

În ultimele luni, scriind despre evenimente din Ţara 
Sfântă, arătam că liniştea relativă din Israel a fost tulburată 
de câteva declaraţii ale unor conducători care preconizau 
un război cu Iranul ce-şi folosea imensele gropi de sub 
pământ, ca locuri de pregătire  a armei atomice. Numai 
câteva minţi înflăcărate, care însă nu funcţionau, au văzut 
că Israelul singur poate distruge instalaţiile iraniene, după 
care va fi din nou „pace” un număr de ani. Dar oamenii 
care gândesc au rămas profund surprinşi de intenţia de 
atac declarată oficial şi au susţinut că numai americanii îi 
pot pune pe iranieni la punct. Norocul israelienilor este că 
pe fundalul acestor declaraţii i-a venit ideea şefului de 
guvern Beniamin Netaniahu să organizeze noi alegeri 
pentru parlament, cu vreo zece luni înainte de termen, 
ceea ce a îndepărtat puţin pericolul trâmbiţat de 
„bombardarea bazelor atomice” din Iran. Dar, acest 
obiectiv a rămas punctul forte al propagandei electorale 
făcute de partidul de guvernământ „Likud” condus de 
Bibi Netaniahu. Aşadar, primul mare eveniment al anului 
2013 au fost alegerile stabilite în ianuarie. După cum se 
ştie, în Israel majoritatea sufragiilor este de partea 
„dreptei”, care cuprinde partidul de guvernământ şi alte 
două – trei mişcări extremiste de dreapta; tot în această 
categorie se încadrează partidele religioşilor care cuprind 
o mare parte dintre adepţii colonizărilor, deci „stângii” îi 
mai rămâne cam 30% din populaţie. Toată lumea era 
convinsă că „dreapta” va câştiga uşor alegerile, că Bibi 
Netaniahu rămâne prim-ministru la mare distanţă de 
contra-candidatul lui din „stânga” (Sheli Iehimovici – 
Partidul Muncii). S-au înscris pentru alegeri 34 de partide 
şi alte formaţiuni politice. Un număr foarte mare căci 
mulţi erau amatori să intre în parlament, unde pe lângă 
„onoare” beneficiază de nenumărate avantaje materiale pe 
timp de patru ani, păstrând unele „mici ciupeli” şi după 
terminarea scadenţei. 34 de partide, la fel ca la papuaşi sau 
unele ţări mai înapoiate din Africa, şi-au făcut 
propagandă, au prezentat liste de candidaţi, s-au înjurat 
între ele, şi-au adus în prim plan şefii să se laude sau să 
ameninţe rivalii, dar poporul israelian era sătul de 

Alegerile cu care ne-am … ales
G. MOSARI

minciuni, de stagnarea în ultimii ani a realizărilor politice, 
iar alegerile cu care ne-am ales au însemnat o înfrângere a 
lui Bibi Netaniahu care, deşi a fost ales, nu mai are puterea 
de până acum. Forţele dreapta – stânga au ajuns aproape 
la egalitate. Din 120 de deputaţi, 61 sunt de dreapta, iar 59 
de stânga.

Până la numirea noului guvern vor mai trece câteva 
săptămâni, dar tabloul general s-a schimbat. În toată 
lumea se vorbeşte de o nouă politică a Israelului care – 
poate – va duce la unele relaţii cu palestinienii şi va atrage 
din nou susţinerea Israelului de către Europa, în afara 
Statelor Unite, care au fost întotdeauna, până la Obama, 
părinţii adoptivi ai copilului alintat şi rău din Orientul 
Apropiat.

Şi acum, după ce am descris fondul pe care se 
desfăşoară activitatea în ultimul timp, să vă spunem 
câteva lucruri despre evenimentele cultural – artistice din 
Ţara Sfântă.

Consider în primul rând că trebuie să mă refer la ICR, 
care, după părerea mea are un rol deosebit în cunoaşterea 
şi răspândirea culturii române în lume. Numai că ICR-ul a 
trecut în lunile din urmă prin transformări deosebite şi s-
au anulat unele fonduri pentru acţiunile planificate 
datorită situaţiei economice şi a crizei cunoscute. Cu toate 
acestea, ICR Tel Aviv a dovedit fermitate în respectarea 
programelor, chiar dacă lipsa banilor s-a resimţit iar 
directoarea Gina Pană şi adjunctul ei, diplomatul Bela 
Krizbai au făcut totul ca să ţină sus cu firma ICR, care în 
Israel este mult iubită şi apreciată.

Anul 2013 a început pentru ICR cu luna februarie 2013 
pentru evenimentele cele mai importante, printre care 
notăm participarea la Târgul de carte de la Ierusalim, unde 
au fost invitaţi câţiva scriitori importanţi din România, 
Varujan Vosganian, Vasile Ernu, Lucian Teodorovici şi 
Bogdan Stănescu. Standul României – organizat de 
Ministerul Culturii în parteneriat cu ICR – ca de obicei a 
atras nenumăraţi vizitatori, s-au organizat lansări de cărţi, 
s-au comentat lucrări valoroase. Deosebit de interesantă 
consider expoziţia de carte tradiţională şi contemporană 
„Spiritul Săpânţei” de la Kibuţul Beeri şi expoziţia de 
prototipuri create de desenatori din Europa centrală la 
„Muzeul de desene” din oraşul Holon. Subliniem de 
asemenea că ICR Tel Aviv continuă seria evenimentelor 
dedicate scriitorilor israelieni de limbă română organizând 
(pentru a treia oară consecutiv) „Zilele literaturii israeliene 
de limba română” în colaborare cu Asociaţia Scriitorilor. 
Cu această ocazie s-a dezbătut tema „Scriitorii israelieni – 
cetăţeni pe viaţă ai limbii române”, s-au prezentat cărţile 
editate în 2011 – 2013 la Bucureşti şi la Tel Aviv şi s-a făcut 
lansarea revistei asociaţiei „Izvoare”, care a apărut în 
condiţii grafice excepţionale şi la realizarea căreia au 
contribuit 42 de scriitori din Israel şi România.

După ce am văzut rolul ICR în relaţiile culturale de 
început de an, să trecem la problemele artistic – culturale 
realizate de forţele proprii ale iubitorilor de frumos şi 
bineînţeles ne referim la manifestările desfăşurate în limba 
română.

În afară de „Zilele literaturii” Asociaţia Scriitorilor a 
prezentat o dare de seamă anuală, în care a subliniat 
importantele realizări în anul 2012, printre care enumerăm 
lansările de cărţi noi, sărbătorirea unor scriitori care au 
împlinit 90 de ani de viaţă (poetul Solo Juster şi prozatorul 
Alexandru Anca), acordarea de premii inclusiv cel mai 
important premiu al asociaţiei ce i-a fost conferit prof. 
Andrei Strihan. O vorbă specială pentru cel mai … 
controversat scriitor israelian Teşu Solomovici, care, pe 
lângă lucrările pe care le scrie, are şi o editură la Bucureşti. 
Deşi face parte din Asociaţie de câţiva ani, niciodată până 
în luna februarie, cărţile lui Teşu n-au fost puse în lumina 
reflectoarelor. De ce este un scriitor şi un editor 
controversat? Fiindcă în 65 de ani de când scrie a ales 
subiectele cele mai spinoase, deşi a fost corect în relatările 
lui, dar a creat nemulţumiri, mai ales în Israel. Din 
dezbateri a rezultat că Teşu este unul dintre cei mai buni 
scriitori israelieni de limba română iar controversele 
pleacă de la temele pe care le alege.

După cum se ştie, scriitorii israelieni editează pe banii 
lor, fără nicio sponsorizare – cam 25 – 30 de cărţi pe an. 
Anul 2013 a debutat cu câteva lucrări de poezie şi fabule 
iar sub tipar se află un roman şi o selecţie de miniaturi 
umoristice.

Şi din lumea spectacolelor avem ce scrie: două echipe 
de actori şi cântăreţi au venit în primele zile ale acestui an 
în Israel şi au demonstrat valoarea artiştilor români în 
programe de mare succes la Marea Moartă şi în oraşul de 
vacanţă Eilat. Printre ei: Ştefan Bănică, Fuego, Irina 
Loghin, Maria Buză şi alţii.

O vizită recentă: Daniela Vlădescu şi invitatele ei au 
prezentat o seară de operetă în trei oraşe din Israel. 
Amatorii de estradă îi aşteaptă în luna aprilie pe Arşinel, 
Stela Popescu, Nae Lăzărescu şi Nicolae Moraru.

… Ajunge pentru acum. Ne-am umplut sufletul alături 
de oamenii ţării natale, care au venit în Israel, de 
realizările proprii, iar acum aşteptăm să aflăm guvernul 
care se va alcătui fiindcă el trebuie să ne aducă liniştea 
dorită de populaţie. Deci să aşteptăm noua conducere a 
ţării ca să ştim cu ce ne-am ales din … alegeri. 

11Februarie - Martie 2013
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Doru Melnic, autor de texte umoristice, pe teme 
erotice, impresiona în urmă cu peste treizeci de ani, 
generaţiile de studenţi, care umpleau sala de spectacol 
de la Casa de Cultură a Tineretului şi Sudenţilor  din Iaşi. 

Era aplaudat la scenă deschisă, pentru
ingeniozitatea lui de îmbina limbajul ştiinţific, limbajul 
colocvial, cu cel literar, pentru prezenţa scenică, 
spontaneitatea, amabilitatea, felul cu totul special de a 
se face ,,plăcut”...

În dialog cu Sala, atrăgea atenţia prin calităţi 
actoriceşti, lirice în manieră tradiţionalistă, muzicale, 
(şi aşa cum am aflat mai târziu, plastice, fiind autor a 
numeroase portrete...) Organiza spectacole ,,cu priză la 
public”, intervieva, conducea un cenaclu, numit nu 
întâmplător ,,MOLDAVIA”, unde era ,,răsfăţat cu 
aplauze furtunoase”, zâmbea mai tot timpul cu 
înţelepciune, receptiv la nou şi la umor, inofensiv la 
ironiile maliţioase...

El este Doru Melnic : un om de talie mijlocie, cu un 
surâs şăgalnic, pe care îl întâlnesc, din când în când, 
într-o staţie de autobuz din Copou, aprinzându-şi o 
ţigară, la loc de popas în lungul drum lung spre 
,,slujbă”... Într-o zi mi-a oferit un volum, care 
cuprindea poeziile de altădată de la cenaclu 
,,MOLDAVIA” şi alte câteva, relievând ipostezele 
iubirii, aşteptările misterioase, reveriile, speranţele, 
dezamăgirile, transfigurate în ,,jargon studențesc”...

Despre un asemenea personaj, adorat de boema 
Iaşului de odinioară, îmi place să scriu... 

Tulburat de relativitatea existenţei, poetul încearcă 
să contemple în mediu acvatic, pustietetea sufletului, 
devenirea materială şi spirituală, o lume incomodă şi 
malefică, dar schimbarea perspectivei (ochii iubitei), îl 
umanizează, îi asigură o serie de certitudini şi o 
predispoziţie pentru filosofare despre ,,esenţa vieţii”, 
surprinsă într-o tonalitate tristă: ,,M-am privit într-un 
lac şi n-am văzut nimic.../ Sufletul meu era gol şi nu se 
vedea.../ Am crezut că nu exist sau că sunt prea mic, / 
Pentru a supravieţui într-o lume rea.../ Cînd m-am 
privit în ochii tăi, mi-am văzut ochii.../ Şi am simţit că 
am o inimă şi că exist, / Că am găsit încet esenţa vieţii 
/ Şi-am început ca să trăiesc, dar eram trist... ”(Geneză 
1974)

Răbufniri sentimentale, combustii interioare în linia 
lui Petrarca şi Conachi, aspiraţie spre puritate în esenţă 
umilă, ,,suflet pierdut”, visuri, iluzii, ,,idei umanitare”, 
jălanii înfocate, în regăsirea de sine : ,,Încerc cu 
neputinţă / Să am ce nimeni n-are : / O dragoste 
eternă / Şi pură în esenţă…/ Idee ce-mi consternă / 
Umila-mi existenţă…” (Cine sunt eu ? 1974)

În încercarea de a defini iubirea, poetul descoperă 
un sentiment intraductibil, o,,durere ascunsă”, un,,vis 
feeric”, imposibilitatea comunicării, frământarea, 
interogaţia, focul  ca element fundamental la baza lumii 
(,,foc nestins”, ,,vatra inimii”), ardere sentimentală 
mocnită :,,Iubirea e focul nestins, care arde, / În vatra 
inimii îndrăgostite / Şi care-l frământă şi care îl roade, 
/ Pe cel ce n-o poate rosti în cuvinte...” (Ce e iubirea ? 
1975)

Sinceritatea, adevărul, minciuna, ar putea distruge 
iubirea, într-o avalanşă de argumente, pândită la 
fiecare pas de risc, de neînţeles, de o mare dezordine, 
dar şi de consiliere :,,Căci, de eşti sincer, rişti să pierzi 
ades, / Iubirea ce ai vrut-o cât mai pură, / Şi-atunci tu 
ai să pari de ne'nţeles, / Un cosmos fără de structură... 
” (Sfat pentru îndrăgostiţi 1975)

Mai întotdeauna, iubirea devine o măsură în legea 
firii, jurămintele sunt făcute cu uşurinţă, raţiunea e 
obscură, unităţile de orice fel sunt tolerate, numai 
,,căldura din priviri” şi legătura cu miracolul Creaţiei 
Divine, devine din ce în ce mai evidentă :,,Splendoarea 
tainică şi adevărată, / A dragostei ce-n suflet  a-ncolţit 
/ Şi care demonstrează totodată / Că omu-a fost creat 
spre-a fi iubit...”  (Unitatea de măsură a iubirii 1975)

În jocul umbrelor, desluşim revenirea la pasiuni, 
iubirea ideală, existenţa banală : ,,Minţim spre-a excita 
simţirea, / Din lenevia-i prea lejeră” (Minciunile iubirii 
1979), dar şi în Teoria sărutului , materializarea iubirii, 
simţită ca o muşcătură pe gură, dominată de o patimă 
dură, ruptă parcă dintr-un spectacol improvizat, în 
faţa cantinelor sau căminelor studenţeşti : ,,Unii sărută 
dând frumos spectacol, / În faţă la cantină sau cămin, 
/ Să vadă toţi studenţii-acest miracol, / Că ei trăiesc 
iubirea lor din plin…”(Teoria sărutului 1975)

Această rezonanţă erotică evidenţiază absenţa unui 
loc pentru un sărut (la nivelul anilor  '74-'75), în 
Cartierul Studenţesc ,,Tudor  Vladimirescu”, cu aleile 

 
 

 

 

şi parcurile ,,modeste”, unde nu se putea nici un sărut 
fugar, în lipsa copacilor (care ar fi camuflat idila), dar 
în prezenţa pe de altă parte, a câinilor vagabonzi 
(singurii martori inocenţi la desfăşurarea momentelor 
,,romantice”). La cinema studenţii erau ,,concuraţi” de 
cuplurile celebre de pe ecrane :,,La cinema nu poţi să te 
săruţi, / Că se sărută cei de pe ecrane…/ Şi-apoi în 
spate spectatori mai mulţi, / Încep s-arunce-n tine cu 
bomboane…” (Răspuns la teoria sărutului 1975)

Şi în cele din urmă, intimitatea se depersonalizează, 
undeva într-un ungher ascuns într-o cameră de bloc : 
,,Găseşti şi tu o cameră-ntr-un bloc,  Şi nu mai ştie 
nimenea de tine…”  (Răspuns la teoria sărutului).

În alte poeme, Doru Melnic evidenţiază raportul 
bărbat-femeie, în termeni ştiinţifico-tehnici, la modă în 
folclorul studenţesc, pentru alienarea sinelui, într-o 
societate industrializată... Lumea sentimentelor se 
materializează, tânărul se înstrăinează de sine însuşi, 
devenind un mecanism, iar dragostea era înţeleasă la 
dimensiuni inginereşti, măsurată ştinţific; un univers 
obosit, degradant, exprimat în formule tehnice, (care-l 
măcina pe poet, care trăgea un semnal de alarmă!) 
:,,M-ai refulat un an de zile…/ Şi m-ai ştanţat şi 
matriţat, / Că nu mai ştiu ce e cu mine, / Că parc-aş fi 
un laminat…/ Flambează inima în mine, / Topindu-se 
de dragul tău.../ Şi simt că am fontă prin vine, / Ce 
curge-acum din cubilou... ”(Declaraţia unui mecanic 
1976)

Unele texte din acest volum, au fost recitate pe 
scenă, de autor, altele au fost puse pe muzică (,,Doar 
brazii...”, ,,Balada studentului grăbit”), parodiate,
având o circulaţie mai mult orală, între care şi 
,,Declaraţia unui constructor”, amestec de jargon 
profesional, cu resentimente dulcege, iubirea fiind 
luată în răspăr, în timp ce universul intim se sufocă de 
atâtea materiale de construcţii. Dacă în mitul estetic 
,,Mânăstirea Argeşului”, iubirea stă la temelia unui 
edificiu grandios, aici emoţiile şi sentimentele se 
risipesc în uneltele de pe şantier... Intenţia mitică 
,,iubirii să-i pun temelie”, este marcată de lipsuri :,,că 
n-am mortar şi nici mistrie”, ,,schele de lemn”, dar în 
speranţă că va finisa şi va atinge a ei ,,piloni”, 
constructorul se apucă de treabă :,,Şi curte-ţi fac din 
fier-beton, / Ca să-mi arunci doar o privire, / Căci voi 
căra în tomberon, / Tot materialul de 
iubire...”(Declaraţia unui constructor 1976)

Văzându-şi iubirea ca o întrupare divină, ca o oază 
în pustiu, poetul aduce în prim-plan o recuzită 
romantică având şi elemente parnasiene, cu 
mineralizări (ochii revarsă nestemate) şi surâs cromatic 
: zâmbetul ,,e-un vârtej de culori”, într-o adresare la 
muză, căreia îi mărturiseşte dragostea eternă, în 
antiteză cu arta efemeră : ,,Căci eşti a mea muză, din 
zorii de zi, / Iar eu doar un glas care spune: / Căci 
versu-ntr-o zi s-ar putea să îl pierzi / Dar dragostea nu 
va apune…” ( Interferenţe 1978).

Are loc o revelaţie erotică, în ritmuri eminesciene 
despre fiorul iubirii, începutul vieţii de cuplu în 
cadrele unui onirism sentimental, ideea permanenţei 
sugerată de antonimia temporală :,,Pe tine te văd 
printre visuri / Şi visu-l visez când sunt treaz, / În 
inimă eşti de-a pururi / Iubita de ieri şi de azi…”( 
Veneraţie - 1979).

Melancolia unei toamne simboliste, cu sentimente 
degradate de stihii, neclarităţi, confuzii surprinzătoare, 
aduce gânduri învălmăşite cu iubiri zbuciumate, în 
acord cu atmosferă ploioasă, în Toamna despărţirilor :,,S-
a ofilit iubirea în toamna siderală, / În inimi ruginite 
de vânturi şi de ploi, / Şi-n vălmăşag de gânduri, mă-
ntreb de-a fost banală, / Iubirea zbuciumată trăită de 
noi doi…” ( Toamna despărţirilor - 1978)

Un simbolism bacovian identificăm într-un alt 
poem, cu note de mister,

,,croncănituri neînţelese”, ciori care par ,,ţipăt de 
îndrăgostit”, disperare, 

doliu,  în tonul grav al unui marş funebru, acum 
când iubirile sunt  moarte şi 

întinderea pustie, întunecoasă :,,Vin ciorile 
îndoliate / Ca ciocli la un marş 

funebru, / Conduc iubirile ce-s moarte, / Pe 
drumul lor pustiu şi negru…”

 ( Vin ciorile - 1979)
  Alternanţa unităţilor temporale (ieri – azi 

– mâine), este la fel de 
fascinantă ca şi antiteza : ,,Ieri, zâmbetul 

tău de gheaţă”...Azi este ignorat 
,,ca şi fumul de ţigară...” ( Zâmbete - 1976) sau cu 

trimiterea la cubismul lui 
Picasso, prin multiplicarea punctelor de vedere, la 

nivel erotic, în vers alb, caracterizat prin mare 
simplitate şi lipsa figurilor de stil  ( Puncte contra 
punct – 1976). Altădată, poetul sugerează viaţa banală, 
tristă, plicticoasă, stupidă, cu zile pustii, în plină 
senectute, semnificată de o falsă ninsoare, când numai 
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iubirea ne umple sufletul de frumuseţe :,,Când primii 
fulgi m-au înălbit la tâmple, / Ştiam că-mbătrânisem 
aşteptând, / Iubirea care sufletul mi-l umple, / De 
frumuseţi, pentru un tainic gând... ” ( Când primii 
fulgi... - 1978)

  În aceeaşi atmosferă hibernală, admirăm ,,mantia 
de gheaţă”, ,,zăpezi curate”, cu urme de paşi, fantasme 
din nu ştiu care vis... ( Iarna amintirilor - 1978), şi 
motivul bradului, atât de frecvent în folclorul românesc, 
amintindu-i poetului de fosta iubire, când tinerii se 
plimbau îmbrăţişaţi, focul dragostei topea zăpada, 
iubirea murea, iar brazii îndeplineau o funcţie 
funerară, dar şi una de renaştere, de speranţă :,,Şi vei 
găsi doi brazi micuţi, / Jucându-se c-un fir de iarbă…/ 
Din seva dragostei crescuţi / Şi din iubirea noastră 
oarbă…” ( Doar brazii... - 1974)

  Timpul universal este simbolizat de un 
şoricel, aflat în spaţiul intim, închis, 

al unei cămăruţe de hotel, martor a unor 
scene erotice, în timp ce ronţăie 

şindrila, degradează universul, privind 
curios, cu ochi atenţi la intimităţi, la 

îmbrăţişările duioase, la evenimentele ce se 
derulează în ton de romanţă :

 ,,Dar cămăruţa de hotel / Pustie e 
acum.../  Vin alţi studenţi la şoricel, /

 Căci noi plecăm la drum... ” ( Şoricelul - 
1979).

  Într-un alt poem, cu o structură de baladă, 
întâlnim cavalerul medieval, (legendarul cavaler 
rătăcitor), care îşi caută iubirea, iar povestea lui pare 
ciudată, ca şi moartea misterioasă, sau universul 
enigmatic :,,A fost odat-un cavaler / Plecat în pribegie, 
/ Iar moartea lui e un mister / Şi nimenea n-o ştie… ”  
( Povestea unui cavaler - 1978).

  În altă parte, constatăm o compoziţie circulară, 
primele cuvinte din versurile primei strofe sunt reluate 
la începutul strofelor următoare, iar în final sunt 
reluate după acelaşi raţionament (iubirea, firul de 
iarbă, norii, 

munţii), care îmbină armonios elementele uranice 
cu elementele telurice, 

caracterizate prin dinamism (iarba saltă, norii 
spală, munţii se bat în creste), vocaţia ancestralului, 
lirismul elegant. ( Regăsire - 1977).

 Atras de chemările pădurii, poetul 
contemplă încântat ,,frunze calde”, 

goliciunea, vuietul pădurii, mirajul iubirii, 
în timp ce speră ,,S- ajungă 

undeva în neant ”, tulburat de o Noapte 
erotică : ,,În raza Lunii chipul ţi-l 

zăream  / Plin de durere şi de 
muţumire…” Doru Melnic e un senzual care 

descoperă  pofte şi dorinţi (Erotica), 
miresmele trupului gol (Supererotica),

ritualul împerecherii, focul dragostei, cu 
,,flacăra lui sfântă”, ,,jucăuşă”,

neînţeleasă, care se pierde în pâlpâiri, se 
stinge, iar din cenuşă se

întrupează iubirea, precum pasărea 
Phoenix : ,,Iar fumul alb se-nalţă ca un 

cânt, / Purtând cu el iubirea a două 
duhuri…”  ( Focul dragostei - 1975).

  În Ipostazele iubirii, poezie care dă şi titlul 
volumului, remarcăm iubirea carnală, plină de 
bucurie, pasiune, tulburare, fiind şi un elogiu adus 
coapselor şi iubirii emoţionale, ideale, ,,nemărginită în 
simţuri şi chemări”, care  anticipează finalul trist - 
despărţirea :,,Acum iubim doar pentru a iubi…/ Şi-
aceasta ni se pare-o fericire…/ Iar totul va dura până-
ntr-o zi, / Când va veni şi trista despărţire… ” ( 
Ipostazele iubirii - 1979)

  Doru Melnic are predispoziţie, pentru 
vizual şi reflexiv, poate şi datorită 

talentului pentru pictură şi grafică, fiind 
un bun portretist.

  De fapt, Doru Melnic, va rămâne în 
sufletele multora ca o îmbinare reuşită 

între poezie şi umor, între imaginile 
plastice din poezii şi picturile sale, între 

preocupările zilnice de inginer proiectant 
şi limbajul tehnic din unele versuri,

între primele idile nevinovate şi analiza 
psihologică aprofundată a evoluţiei 

unei iubiri, între ironie şi cruzimea 
adevărului : despărţirea inevitabilă prin 

moarte...
  Treptele iubirii pe care le parcurgem în 

scurta noastră existenţă, se
 regăsesc fără tăgadă în ,,Ipostazele iubirii”...

 Doru MELNIC,  Ipostazele iubirii, Editura ,,Amurg 
sentimental”,  Bucureşti, 2010
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Încercam să rămîn undeva deasupra furiilor mele din 
acel moment. Și nu mai știam dacă era bine sau rău, dacă 
trecusem unele lucruri și oameni la experiențe nefaste 
sau dacă nu cumva chiar astea și ăștia mă construiseră 
așa, abruptă, uneori butucănoasă, autosuficientă desigur, 
alteori flexibilă ca un elastic, sau sinuoasă și plină de 
contradicții. Ce mă interesa ce credeau că știu alții despre 
mine? Niciodată n-am reacționat negativ fără să am o 
motivație puternică, dar trebuia să încetez să mai fac 
asta. Dacă știu doar atît despre mine mi-e de-ajuns. 

Mi-am aprins o nouă țigară. 
Toate astea mă oboseau. Ca și cum un vierme 

netrebnic îmi rodea mintea. Cum de mă înșelasem în așa 
hal? Și iar mîngîiam cruciulița de la gît, căutînd o 
amintire caldă în metalul rece de sub degete, în jarul 
țigării, în sticlirea stelelor, ceva, orice care să mă facă să 
mă întorc din drum pentru ea. 

Pe urmă mă răzgîndeam. De ce să protejez indivizii 
care au depășit o anumită limită, nici măcar sensibilă, de 
ce să am iar grijă de sufletele lor borșite? Nu făcusem 
asta toată viața? Erau gînduri consumate la rece, deși 
pielea mea avea o pojghiță fină de sudoare. Noaptea era 
fierbinte și prăfuită, ca o curvă decrepită. 

Era senzațional cum se puteau risipi oamenii în 
lucruri fără finalitate, dîndu-le un sens oarecare. Toți 
trăiau cu impresia că îi așteaptă un rezultat răsunător 
undeva. Ca de exemplu, ce? Că au demonstrat ce? Și cui 
mai ales? Și ce-și doreau ăștia de pe-aici? O diplomă de 
pelerin? Un carnet plin de ștampile? Absolvirea 
păcatelor? Să-și dedice chinurile lui Dumnezeu? Dar 
prietenul de lîngă tine nu însemna și asta un alt fel de 
dumnezeire? 

Ce știam eu? Trebuia să mă gîndesc doar la ce știam. 
La ceea ce era sigur. La ce mă ținuse pe picioare pînă 
acum. Curajul era singura calitate pe care o apreciam la 
cineva. Sau suma fricilor cuiva transpusă în acțiuni și nici 
un mușchi care să tresară pe chipul lui. Sau măcar să-
ncerce să-și alinieze vorbele în faptele alea mărețe 

despre care se vorbește atît. Mi-era din ce în ce mai tare 

teamă de exaltați, dacă nu intrai în spiritul exaltării lor se 
supărau, dacă îi înțelegeai se supărau și mai tare... Dacă 
îi tratai cu indiferență, gata, îți dădeai foc la cazarmă... 
Niciodată nu era bine cu ei. 

Și de fiecare dată cînd îmi făceam bagajele știam că 
mai ratez alte zeci de clipe de intensitate care ar fi putut 
să vină sau să plece, ca peste timp să pot zice am fost și-
acolo, am mai vizitat alt muzeu, colecție de clădiri și 
obiecte din alte veșnicii, suprapuse peste povești 
consumate, oameni care ți-au vorbit despre prietenie și 
iubire la pachet cu loialitatea și tu ai zîmbit știind ca și de 
data asta vor fi doar vorbe, că și de data asta ei vor alege 
comoditatea și n-ai cum să te superi, chiar dacă te acuză 
pe moment că le zîmbești superior. Pînă la urmă rămîi 
tot cu clădirile și drumurile care te-au purtat încolo și 
încoace și care te-au întors către cei din ce în ce mai puțin 
rămași. Și atunci te întrebi dacă nu cumva este un fel de 
răzbunare a lor, a celorlalți că tot pleci, că nu ai stare, că 
nu rămîi în semnele alea ale lor de prietenie, de parcă 
astea ar avea valabilitate fără libertatea alegerii sau 
acceptării celuilalt, fără să-ți fie vîrîte pe gît sechelele lor, 
cu bonusul de intrigi și minciuni. Și, la naiba, nici nu 
știam dacă să-mi fie milă de ei sau să-i îmbrățișez că-s 

așa oameni în fricile și trădările lor.
Drept urmare, mai gîndeam că odihna trebuie 

primită după ce ai terminat cu tine. După ce te-ai depășit, 
după ce ai crăpat căutînd soluții, după ce te-a împlinit 
scrîșnetul dinților și ai rămas surd la tot, fidel doar ție.

Altfel... 
Întotdeauna mă plictisise de moarte previzibilitatea 

anumitor situații, deopotrivă cu raportarea mea la ele. Și 
nici măcar nu era vorba de autosugestie. Era vorba că 
deși puteam face multe cu ăla sau cu ăla, mai devreme 
sau mai tîrziu aveam să-i văd tot acolo, făcînd grătare 
lîngă amicii lui de moment, oricine era dispus să aleagă o 
bere, în locul unei nopți albe, o viață comodă în locul 
unei provocări riscante, oricine era mai degrabă dispus 
să cadă în capcanele capricioase ale vreunei muieri în loc 
să-și urmărească blestematul vis din adolescență, atunci 
cînd plănuia să fie regele lumii. 

Cu Bogdan făcusem multe nopți de-astea albe, 
lucrasem la un moment dat la prima noastră traducere, 
pînă crăpaseră zorile odată cu fierea din noi, fără să 
simțim oboseala. Un atlas zoologic. Maimuțe, popîndăi și 
alte animale. Tot ce doream era să terminăm la timp 
lucrarea. Eram în competiție cu noi înșine. Pagini multe, 
termen strîns. A doua zi trebuia să mă prezint la o nuntă, 
chestiune de familie, pe care trebuia s-o onorez cu 
prezența. Am pus punct lucrării și în loc să ne odihnim, 
Bogdan a plecat să-și plimbe cîinele la 5 dimineața, iar eu 
am fugit să prind trenul pe ultima sută de metri, deși 
acasă nu mă mai aștepta demult mare lucru. Am fugit cu 
rochia Giovanei, împrumutată pe loc și pantofi 

cumpărați în ultima secundă. Și am dansat în noaptea 
aceea ca și cum aș fi fost cel mai fericit om de pe pămînt. 
Dacă m-aș fi așezat un minut jos, cineva abil ar fi putut 
vedea oboseala mea, eu încă mai doream să păstrez 
aparențele... 

În partea cealaltă, în București, telefoanele lui Bogdan 
sunau precum clopotele bisericilor spaniole din jumătate 
în jumătate de oră. Editorul care primise lucrarea la timp 
avea pretenția acum să-i reparăm și imprimanta și dacă 
se poate să-i aducem și o cană de cafea. L-am băgat în 
pizda mă-sii. Noi nu știam atunci, dar începea un lung 

șir de băgări în pizda mamii lor. Și-atunci, uitîndu-mă la 
singurul felinar aprins în beznă, mi s-a făcut dor de 
prietenul meu. Rămăsese alături de mine în cele mai 
negre perioade din viață și mă ajutase să le depășesc 
rîzînd în hohote. Dacă am fi făcut împreună Camino, 
pentru noi ar fi fost cel mai frumos circ de pe lume. 

Vă supără cuvîntul circ? Atunci să-i spunem tabără de 
vară. 

Nu-mi propusesem să-mi fac prieteni pe acest drum 
și totuși îmi făcusem. Că erau de o clipă sau că urmau să 
devină prieteni de o viață, asta nu aveam de unde s-o 
știu. Doar ce primisem niște salutări de la cei cu care 
începusem călătoria, cu toate că între mine și ei, nu mai 
era decît un zid de cărămizi, despărțitor de camere cu 
paturi suprapuse, și alte baricade de indiferență. Prietenii 
nu-și trimit salutări unul altuia, vin și le prezintă singuri, 
nu ca pe o datorie, nu din complezență, ci pentru că așa 
simt nevoia. Ceva îi saltă de pe scaun. Dacă nu 
rămăsesem prietena lor, eram totuși cineva din țara lor, 
ne întrupasem din același praf dezolant și ne pierdusem 
visele pe aceleași străzi, împărțisem un Palat. Eram 
singurul om la vremea aceea, cu care aveau mai multe în 
comun decît cu oricine altcineva. Dar poate că nici asta 
nu mai conta. Poate că José, sau Hillary sau Kate 
văzuseră ceva mai mult în Alexandra decît văzusem eu, 
așa cum Jeremy vedea altele în mine decît văzuse ea sau 
oricine altcineva. Un astfel de borș chiar că m-ar fi făcut 
să reacționez.  

Era ironic, dar pentru prima dată o astfel de sciziune 
nu lăsa în sufletul meu revolte băloase. Reflectam la 
cruzimile altora și încercam să le pricep, fără să mai 
vreau să dau vina pe mine. Aveam la gît o cruciuliță de 
argint făcută cadou de Alexandra, nici nu mai știu cu ce 
ocazie și nici nu am fost curioasă s-o întreb la vremea 
aceea care poate fi semnificația unei cruci ortodoxe 
dăruită unui musulman. Mîngîiam cruciulița cu detașare 
și chiar cu o anume resemnare, nemaiîntîlnită pînă 
atunci. Speram doar ca în următoarele zile să nu apară 
furia și să mă sugrume. În clipele acelea ale nopții era 
bine pentru că în ziua aceea întîlnisem iar un om bun, 
avusesem timp de două sau trei ore la masa mea un 
partener de discuție care-mi virase atenția de la mine 
către el, apoi niște personaje secundare ca fond 
atmosferic și eram în mijlocul unei istorii construite de 
alții care și aceasta se prăbușea în negura timpului, 
întinzîndu-și rămășițele în beznă, iar eu mîngîiam o 
cruciuliță care nu-mi reprezenta religia, ci „nodul divin“, 
cum ar spune Éxupery, dintre mine și o altă ființă 
umană.

M-am retras într-un final, convinsă pe moment că, 
deși întîlnisem oameni buni și calzi, încă nu dădusem 
peste marele miracol în căutarea căruia pornisem. Îmi 
spuneam că ceea ce văzusem pînă acum trebuia să fie 
„normalul“ și că doar părea „anormal“, smulsă fiind 
dintr-un loc unde lucrurile și întîmplările își făceau cuib 

ca șerpii în căldura infernală a unui oraș, în care eram 
hotărîtă să nu mă mai întorc. 

(…)
Mergeam fără să mai am impresia că merg. Corpul 

meu își făcea treaba, picioarele se mișcau, bastonul lovea 
în pietre condus de mîna stîngă. Toate acestea deveniseră 
mișcări mecanice, care, făcute zilnic, ore în șir, nu mai 
însemnau nimic. Depășisem durerile fizice. Depășisem 
ceea ce unii ar putea numi rezistență fizică, asta pentru 
că mult înainte depășisem ceea ce foarte puțini ar putea 
numi rezistența psihică la stimuli agresivi. Nici nu cred 
că aș fi făcut altfel față acestui drum. 

N-o să intru în amănunte și nici n-o să dau numele 
acelui soi de persoane pe care ar fi mai bine să nu le 
întîlnești în viață, pentru că ele în sine nu sînt 
importante. Sînt ca acele muște negre, mari, bîzîitoare pe 
care eu, Alin și Alexandra le întîlnisem pe cîmpii cu o zi 
înainte să ne despărțim. Se pot înțelege multe numai din 
felul în care asemenea persoane te fac să te simți. 

Fiecare lovitură de baston în pietre era o făgăduință 
în plus față de mine. Pentru ceea ce aveam de făcut mai 
departe. Nu să mă odihnesc atunci cînd voi găsi un 
popas, ci să-mi curăț răscrucile de astfel de oameni 
mîncători de timp și nervi. Căpătam cu fiecare pas o 
detașare ce mă energiza și-mi dădea aripi, ca și cum roiul 
de fluturi din jurul meu îmi transferase ceva din 
tenacitatea și energia cu care-și trăia ultimele clipe. 
Voiam să termin călătoria mai repede și să mă întorc 
acasă. Aveam atîtea de rezolvat... înțelegeam și cum, prin 
comparație. Drumul, sau ceea ce făceam și vedeam și 

simțeam pe acest drum, apoi oamenii care funcționaseră 
precum oglinzile, îmi arătaseră nenumăratele mele 
greșeli de abordare și poate atitudinale, dar și soluții, și 
certitudinea că abordările altora fuseseră și mai 
contorsionate decît ale mele. Eram doar efectul altor 

cauze ce nu-mi aparțineau. Eram întîmplarea altora sau 

ciocnirea lor de mine. 
Mergeam și mergeam și începeam să-mi iubesc 

corpul pentru că nu mă trăda, deși eu îl maltratasem și-l 
brutalizasem cu viciul fumatului și, deși eram o fire 
sportivă și sprintenă, în ultimii ani singurele mișcări 
fizice se rezumaseră doar la munca de teren.  

Ba nu. Stai... 
Și mi-am dat seama, mergînd așa, lejer, ca la 

plimbare, că pe mine mereu m-a zorit cîte ceva din urmă, 
mereu am alergat să prind un tramvai, un tren sau un 
autobuz, că din ce în ce mai des am făcut cu mîna la 
taxiuri, că mereu am ales calea cea mai puțin aglomerată 
ca să mă strecor printre oameni, scara cea mai puțin 
populată ca să urc mai repede sau să cobor și mai repede. 
Mereu cu părul în vînt, mereu alunecînd printre oameni, 
mereu aruncînd privirea înainte să găsesc calea fără de 
compromisuri. De ce am alergat oare așa, ca nebuna? 
Cine m-a așteptat la capătul drumului? Cine mi-a zîmbit 
cu bucurie în suflet că mă vede? Cui i-a tremurat sufletul 
că alerg spre el? Cine a așteptat orele, minutele, 
secundele de teamă că nu mai apar?

La dracu, nici nu-mi mai aduc aminte. Cînd mă întorc 
cu gîndul în urmă, nu mai știu de regrete, de amărăciuni, 
de supărări, de așteptările mele, de așteptările altora, 
amăgiri, dezamăgiri, iluzii, țăndări toate. Îmi aduc 
aminte doar proiectele mele și clipele plăcute cu 
prietenii. Unele discuții. Îmi zic: nu mai știu ce s-a 
întîmplat atunci, pe cine am iubit, pe cine am alungat, dar, 
uite, e anul cînd am scos la lumina asta sau asta. În mijlocul 
pustiului, cele mii de voci ale altora, cărora le 
răspundeam de fiecare dată prompt, au tăcut brusc. În 
liniștea aceea atotcuprinzătoare, întreruptă doar de 
fîlfîirile fluturilor, reușeam să MĂ văd. Eram doar eu pe 
un drum al nimănui. Nu văzusem nici Calea Lactee, nici 
îngeri, nici măcar un afurisit de spiriduș. Secunde care se 
prelungeau în alte secunde, ca și cum pașii mei ar fi mers 
în gol. După fiecare dîmb, după fiecare arbust, care 
devenea din ce în ce mai pitic, nu se întindea înaintea 
mea decît praful roșu și sfărîmicios. La un moment dat 
m-am oprit. Pietrele au tăcut și ele sub tălpile mele. Am 
închis ochii, am întins brațele, așa, în mijlocul drumului. 
Am înțeles atunci ceea ce mi-a spus mulți ani în urmă 

bunicul meu: „într-o zi vei fi atît de singură în mijlocul 

Universului că, dacă vei avea noroc, te vei întîlni cu 
tine“. Oare cu ce ocazie fusese el atît de singur? În 
mijlocul cărui Univers? În ce împrejurare? Nu știam mai 

nimic despre ai mei. N-aveam s-o mai aflu niciodată. Nu 

mai aveam de la cine.
Dacă aș fi acceptat invitația lui José de a mă alătura 

grupului lor, aș fi ratat întîlnirea asta și era cea de care 

aveam nevoie. Ciudat era că nu-mi era teamă, cum nu-

mi fusese nici în noaptea dinainte în hanul cel oribil. Mă 
abandonasem în grija Universului, oricît de straniu ar 
suna asta ieșind din gura mea. Și o spun, mai ales, pentru 
că eram genul care tresărea la fiecare foșnet al nopții, la 
fiecare bătaie profană a vîntului, mai ales noaptea cînd 
imaginația o lua razna. 

Aveam în față doar un peisaj tremurînd în arșiță, ici 
colo pîlcuri de copaci, mii de pietre roșii și mătci golite 
de pîrîuri. Înaintam setată pe Mi minor. Nici o concluzie, 
doar că uneori știam de ce mă doare atît de rău capul. De 
la inutilitățile care se strîngeau în timpul zilei și cărora le 
acordam mai multă importanță decît ar fi trebuit. 
Singurele momente cu adevărat ale mele, în care mă 
puteam gîndi în voie la traiectoria mea (cea visată) erau 
în drumul de la muncă spre casă, și de-acasă spre muncă, 
cu toate că drumul acela era un infern. Apoi, ajungeam 
în apartamentul Alinuței și al Alexandrei (niciodată nu 
ziceam că e și al meu, deși plăteam aceeași chirie) și 
redeveneam altcineva. 

Era o liniște absurdă pe cîmpiile Spaniei, dar absurdă 
pentru că nu eram eu obișnuită cu ea. Nu mi-am 
închipuit niciodată că tărîmul zînelor poate fi atît de sec, 
de fierbinte, de nemișcat. În poveștile mele pentru copii 
căutam să recreez raiul cînd era vorba de zîne. Inspiram 
expiram inspiram expiram și camera foto mi se încinsese 
pe mînă. Am hotărît să renunț la ea, să-mi eliberez 
brațul, chiar nu era nimic de fotografiat în zona asta. 

Nici nu mai știu de cîte ore mă plimbam așa cînd am 
auzit în urma mea niște roți scrîșnind. Cine ar putea 
merge cu mașina pe un drum care nu ducea nicăieri? Nu 
am dat importanță, dar inima mea a început să bată mai 
tare. O anume zonă a creierului m-a avertizat că aș putea 
fi în primejdie. Așteptam cu auzul încordat la maxim, iar 
afurisiții de fluturi începuseră să mă calce pe nervi, de 
parcă ar fi jucat o stacată din ce în ce mai rapidă pe 
tîmplele mele. 

sertarul cu manuscrise
Al treilea călător

Zully MUSTAFA
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CAP. IV.

Pregătirea sufletească a profesorului
a) În trecut: Locke, Comenius, Pestalozzi, Herbart
b) Astăzi: calităţi dominante necesare acestei pregătiri
Vom trece în revistă aportul pe care gânditorii mai sus 

menţionaţi le-au adus pedagogiei. Atât prin gândirea lor 
teoretică, cât şi prin cea practică, se poate întrezări valoarea 
pe care o are adaptarea sufletească, cu care educatorul 
înţelege şi apreciază munca discipolului său.

Locke a fost unul din pedagogii de elită ai secolului al 
XVII-lea, care în opera sa cunoscută, Câteva idei asupra 
educaţiei, ne-a trasat gândirea şi practica educativă, aşa cum 
a crezut el că trebuie să fie. El socoteşte că există şase 
instincte fundamentale la copil pe care educatorul, înainte 
de toate, trebuie să le cunoască şi să le aplice asupra sa.

a) Instinctul onoarei are o deosebită importanţă în 
educaţia nobililor. Locke a educat copiii nobilimii engleze, 
de aceea va căuta el să le imprime structura socială, apoi 
valorificarea posibilităţilor personale;

b) Instinctul imitaţiei, în care copilul doreşte să 
reproducă ceea ce vede de la alţii;

c) Instinctul activităţii, care-ţi produce plăcere, atunci 
când depui eforturi spre a realiza anumite fapte. „Singura 
pază împotriva lumii, afirmă el, este fundamentala 
cunoştinţă a ei; trebuie să-i lărgim scena încetul cu încetul, 
să-i ajutăm intrarea pe scenă pas cu pas, şi să-i arătăm 
pericolele ce-l aşteaptă din partea feluritelor clase, 
caractere, intenţiuni şi societăţi.” Aceste învăţături i le poate 
da „un bărbat care a trăit în lume cu ochii deschişi şi a venit 
în contact cu oameni de toată mâna.” Pătrunderea 
legăturilor sociale, lupta pentru afirmarea de sine, s-o 
rezolve tânărul din propria nevoie sufletească, din imbold 
lăuntric. Să nu fie ocupat numai cu un acelaşi studiu. Să se 
cultive în felurite ramuri de ştiinţe. „Un educator ar fi de 
dojenit dacă ar ţine prea mult pe elev la un acelaşi studiu şi 
ar voi să-l introducă prea adânc în cele mai multe din 
lucrurile acestea.”;

d) Instinctul curiozităţii, foarte dezvoltat la copii, 
trebuie să fie astfel educat, ca să poată lua cunoştinţă numai 
cu valorile culturale serioase;

e) Instinctul libertăţii ne învaţă paradoxul următor: 
când nu-1 va înţelege, copilul se va bucura de el, când însă 
va ajunge să-l înţeleagă, de multe ori nu va mai putea fi 
„stăpân pe el;

f) Instinctul raţiunii, adică, dacă vom deduce educaţia 
din norme raţionale, vom exclude întâmplarea, care nu 

constituie un criteriu ştiinţific de educaţie.
Dacă încercăm să vedem în ce sens înţelege el să 

influenţeze practic învăţământul, atunci constatăm că 
trebuiesc realizate următoarele deziderate:

a) ştiinţa ce se va acorda elevului să corespundă vârstei 
respective;

b) Locke socoteşte că la baza cunoştinţelor noastre 
găsim intuiţia;

c) raţiunea are o importanţă capitală atât în educaţia 
morală cât şi în cea intelectuală; în educaţia intelectuală 
Locke acordă prioritate ştiinţelor demonstrative în 
detrimentul celor perceptive;

d) morala lui Locke este utilitaristă, pregătirea sa fiind 
îngrădită de societate, deci întâi comportament social 
adecuat, apoi pregătirea spre cultivare proprie. Un 
educator de elită este greu de găsit, se plânge Locke, căci 
epoca sa nu a fost darnică în a preţui mult pe educatori în 
genere. „Toată lumea aşteaptă de la un institutor să aibă 
caracterul unui bărbat deştept şi învăţat. Toţi cred că 
aceasta e destul şi aceasta e tot ce au în vederea de obicei 
părinţii.” Ca mai departe să completeze: „Virtutea însăşi şi 
darurile inteligenţei, cu toate că li se dă cuvenita laudă, nu 
sunt totuşi îndestulătoare spre a asigura unui om o bună 
înţelegere şi a-l face binevenit oriunde s-ar duce.”

În privinţa idealului educativ, el acordă importanţă 
educaţiei morale, care o cere a fi pusă în practică. Virtutea, 
înţelepciunea şi buna cuviinţă să fie aplicate în viaţă. 
„Bunele însuşiri sunt bogăţia internă a sufletului, dar 
numai buna educaţie le pune în lumină; cine vrea să se 
recomande trebuie să dea felului său de a se prezenta şi 
frumuseţe şi putere.” Educatorul trebuie să aibă deci 
cunoştinţa desăvârşită a lumii şi a vieţii. Tânărul va trebui 
în gesturile, în cuvintele educatorului său, să înveţe 
trăsăturile de caracter şi puritatea conştiinţei, spre a se feri 
de influenţele rele, şi a se bucura de învăţămintele ce i-au 
fost date.

Instrucţia, respectiv educaţia intelectuală, o pune Locke 
la sfârşitul educaţiei, arătând prin aceasta că acordă 
prioritate pregătirii sufleteşti. El a reprimat cu demnitate 
pedepsele, dându-le următoarea motivare, plină de nobleţe 
sufletească: „cine dă drum liber poftelor sale, le dă şi tărie 
de viaţă şi cine are obrăznicia de a face pretenţiuni din 
dorinţele sale, acela cu vremea se socoată că el trebuie 
însăşi să îndeplinească dorinţele.” Societatea în care intră 
copilul, după ce şi-a însuşit un anumit grad de cultură, este 
atât de dificilă de înţeles, e atâta lipsită de năzuinţe cinstite 
şi producătoare de realizări temeinice, încât un om 

nepregătit se pierde în sânul ei şi decade. Împotriva acestui 
rău social, singura opoziţie ce i-o poate opune omul, va fi 
educaţia ce şi-a însuşit-o, de aici importanţa de netăgăduit 
pe care Locke a afirmat-o totdeauna, să căutăm buni 
educatori, să-i formăm ca atare. Numai ei vor reuşi să 
îmbunătăţească societatea timpului său.

Comenius.
El a căutat să formuleze principii de educaţie, care să se 

adapteze oricărei ţări, religii, şi omului în genere. A fost 
socotit ca educator al maselor, iar ideile ce le-a preconizat 
ne apar ca aproape imposibile de conceput, dacă ţinem 
seamă de epoca în care el a trăit, şi din ce societate s-a 
ridicat, spre a propovădui învăţătură şi credinţă. El spunea: 
„omul e cea din urmă, cea mai perfectă creaţiune.” Pentru 
înţelegerea acestui ora a croit el cel mai practic sistem 
pedagogic al secolului al XVII-lea, Comenius a trasat 
faimoasa legătură dintre ştiinţă, moralitate şi religie, 
împăcând astfel toate domeniile culturii. Este celebra sa 
„pansofie” care se explică astfel:

a) „arta şi ştiinţa îşi găsesc elementele în natură;
b) natura le dobândeşte de la Dumnezeu şi le 

obiectivează; Dumnezeu le are în sine însuşi. Deci ideile se 
găsesc în original la Dumnezeu, obiectivate în natură şi în 
copie în ştiinţă.”

Comenius susţine că există în natura omenească rezerve 
nesecate, graţie cărora putem realiza cele mai frumoase 
idealuri, dacă reuşim a le forma printr-o bună educaţie. De 
aici ajunge el la două idei importante, mai ales în epoca în 
care au fost proclamate: a) posibilitatea educaţiei şi b) 
absoluta ei necesitate. Datoria de a educa trebuie s-o 
îndeplinească părinţii, însă pentru că în majoritatea 
cazurilor ei nu au pregătirea necesară, este nevoie să le 
educăm prin şcoală. El nu este în asentimentul lui 
Helvetius, care spunea că şcoala imprimă aceleaşi calităţi 
tuturor elevilor, ci fiecare elev având o structură proprie, 
trebuie ca educatorul prin arta sa didactică să-l înveţe. 
Pentru a se specializa în această artă didactică, întocmeşte 
Comenius cunoscutele sale opere: Didactica magna şi Janua 
linguarum, în care vom găsi, ca într-o enciclopedie, tot 
mecanismul de educaţie. El cere ca primele cunoştinţe ale 
copilului să-i fie date da către educator, să nu i se umple 
mintea cu lucruri lipsite de folos. În acest mod educatorul îi 
va forma un anumit spirit şi va putea să gradeze cultivarea 
sa; Comenius cere metoda deductivă, de la general la 
particular, prin cunoscutele sale cercuri concentrice. Să se 
facă un triaj al cunoştinţelor căpătate, spre a se reţine cele 
ce-i dau posibilităţi aperceptive, de a putea înţelege şi un 
lucru mai dificil. Progresul să nu se caute ca un rezultat 

imediat, ci el se va produce încet, dacă strădaniile 
educatorului au rezultate bune. Exemplul, intuiţia, să stea 
la baza educaţiei, dar îndeosebi să existe o metodă unitară, 
care să-i transmită principiile de educaţie.

Metoda are o valoare considerabilă în pedagogia lui 
Comenius. Graţie metodei speră să poată întrezări ce se 
cere fiecărei vârste, spre a-i acorda elementele educative 
necesare. El raportează acestea la viaţa şcolară, respectând 
gradul culturii după vârsta respectivă. Prin şcoala 
secundară a timpului, el vrea să le creeze un anumit „Welt-
Anschaung”. Deoarece „trebuie să ai o lumină divină spre 
a putea vedea lucrurile necesare fiecărei vârste de educat.” 
„Lucrurile în sine ceea ce sunt, chiar dacă n-ar fi puse în 
legătură cu raţiunea sau cuvântul. Raţiunea şi cuvântul se 
învârtesc în jurul lucrurilor şi depind de ele.”

Comenius cere peste tot unitate, armonie. Accentuează 
importanta elementului religios deoarece în calitate de 
prelat, a înţeles că raţiunea ultimă a oricărei educaţii trebuie 
să fie în concordanţă cu valorile eterne ale credinţei. 
Înţelegerea vieţii o vom avea prin evlavia noastră, prin 
virtuţile ce le vom respecta, prin trăirile intense ale 
sentimentelor religioase. Comenius a avut în mintea sa o 
previziune impresionantă a desfăşurării normelor 
educative, convins fiind că dacă epoca sa nu-i va realiza 
dezideratele, atunci viitorul le va da viaţă şi lumină. 
Lumina pe care a răspândit-o Comenius a fost ca un far 
puternic, care a precizat pentru totdeauna câteva principii 
diriguitoare spre evoluţia şi perfecţionarea omului.

Pestalozzi.
El aparţine romantismului pedagogic, în sensul că 

principiile pe care s-au bazat normele pedagogiei sale au 
avut o coincidenţă dramatică cu însăşi desfăşurarea vieţii 
sale. Munca sa de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prima 
decadă a secolului trecut, ne arată cum el a trebuit să 
formeze conştiinţa morală a omului, respectul vieţii sale şi 
nevoia imanentă de a-l educa, spre a-l realiza conform 
menirii sale. El valorifică temeinicia credinţei şi folosul 
educaţiei, în speranţa că toţi au un acelaşi drept de a trăi în 
societate, natura dând în mod egal posibilităţi individului 
de a se forma. El socoteşte că educatorul, care reprezintă 
centrul de interese al societăţii, trebuie să împace puterile 
morale, intelectuale şi fizice, în care educaţia va găsi puncte 
de reper spre a forma pe omul social. Societatea are o sacră 
datorie de a făuri din toţi, membri conştienţi şi atunci vom 
atinge mai repede idealul personalităţii. Puterile sufleteşti, 
socotite ca scopuri energetice, vor urma norme graduale, 
spre a căpăta condiţiunile temeinice pentru progresul 
social. Instituţia care unifică societatea şi care-i constituie 

totodată cel mai bun educator este familia. Dragostea 
mamei, pe care el a imortalizat-o în Leonhard şi Gertruda, 
alături de aportul părintesc, pe lângă nobleţea sufletului 
copilului, care trăieşte în sânul lor, ne arată cum se 
împlântă virtuţile cele mari, fără a le aminti sau a le 
delimita printr-un nume oarecare, ci trăite, simţite de ei şi 
de toţi ai casei. Omul lipsit de virtuţile conştiinţei sale, nu e 
om, ci Pestalozzi îl socoteşte barbar. Educatorul continuă 
tradiţia familiei şi perpetuează principiile ei, în lumina 
adevărurilor pedagogice. Educatorul trebuie să fie un 
produs al păturii de mijloc, crede Pestalozzi, aceasta fiind 
linia medie dintre ţărănimea lipsită de cultură a acelui timp 
şi nobilimea care nici nu tindea să formeze pe alţii, din 
lipsă de înţelegere şi din tendinţe utilitariste. El va avea o 
temeinică pregătire atât teoretică, cât şi practică, având 
drept normă diriguitoare: idealul de a îmbunătăţi 
umanitatea prin suflete conştiente, care, la rândul lor, vor 
încerca să influenţeze societatea respectivă.

Herbart.
S-a folosit de rezultatele practice ale lui Pestalozzi şi 

este important, îndeosebi prin fundamentarea filosofică pe 
care a dat-o sistemului său pedagogic. El socotea că scopul 
suprem al instrucţiei este moralitatea şi virtutea. „Interesul 
ce-l purtăm educaţiei este una din formele interesului pe 
care-l purtăm omenirii. Speranţele noastre se refugiază în 
sânul tinerimii, în nădejdea că omenirea, ridicată cu mai 
multă îngrijire decât în trecut, va putea îndeplini lucruri 
necunoscute până aici.” Tendinţa lui Herbart a fost de a 
stabili o ştiinţă a educaţiei, care să fie o concluzie a 
celorlalte ştiinţe. Fundamentarea educaţiei o aşează el pe 
câştigarea ideilor. De aici va căuta el să găsească relaţii între 
educaţia intelectuală şi cea morală. El afirmă că soarta 
fiecărui om atârnă de grupele de idei, pe care înţelepciunea 
părinţilor sau abilitatea profesorilor au ştiut să le 
stabilească în spiritele copiilor. Astfel, Herbart afirmă că 
„fără speranţa îmbucurătoare, pe care o inspiră 
contemplarea tinerimii, cum s-ar putea trece peste 
impresiunea glacială ce s-ar simţi la ideea că lumea ar 
rămâne totdeauna ce este?” Pentru aceasta se cere formarea 
disciplinei pedagogice, în sensul celor spuse de Kant, că: 
„lipsa de disciplină este un rău mai mare decât lipsa de 
cultură.” Autoritatea disciplinei o va avea profesorul care 
va cunoaşte posibilităţile elevului său; nu tuturora li se 
poate da un învăţământ comun. „Marele defect al educaţiei 
comune este că ea vorbeşte încă aceeaşi limbă tuturor 
copiilor”, spunea Herbart. Însă dispoziţiile fiecăruia sunt 
altfel structurate şi un educator trebuie să ţină seamă de 
aceasta. „Numai prin meditaţie, prin reflexiune şi cercetări, 

prin ştiinţa cu care educatorul trebuie să-şi pregătească 
inteligenţa şi inima sa, poate fi în stare de a concepe ceva, 
de a simţi, de a judeca cum trebuie faptele deosebite şi 
cazurile speciale, care-l aşteaptă în cariera învăţământului.”

A instrui pe om înseamnă a-l forma. Importanţa 
instrucţiunii se bazează pe exercitarea interesului, aici vrea 
Herbart să arate pregătirea specială a educatorului, în a 
deştepta şi menţine viu în mintea copilului acest interes. El 
acordă interesului un dublu sens: a) el este izvorul 
activităţii, principiul vieţii intelectuale; şi b) dă viaţă ideilor 
noi, care în completarea celor vechi împing spiritul 
omenesc spre creaţie. Interesul are trei gradaţii: interesul 
simpatic se manifestă la copil în casa părintească; interesul 
social îi măreşte lumea sa de înţelegere şi-l apropie de 
înţelesul religios, care predomină deasupra vieţii prin 
întruchiparea divină. El afirmă că „adevăratul rol al fiecărui 
om este de a se interesa de tot ce este omenesc şi pentru a 
spune astfel, de a respecta în el însuşi omenirea întreagă.” 
Herbart pretinde educatorului voinţa de a impune 
educaţiei principii viabile. Scopul educaţiei este realizarea 
virtuţii. Virtutea se va învăţa prin întâmplările vieţii, cărora 
ai reuşit să le preîntâmpini şi să le rezişti. Copilul se naşte 
fără idei morale şi lipsit de voinţă. Toate acestea i le 
imprimă educatorul, iar educaţia i le perfecţionează. 
Trebuie să cerem părinţilor şi educatorului mai mult decât 
pretindem copilului.

Dacă practica pedagogică făcută de Herbart, în casa 
baronului Steiger, a fost de scurtă durată, aceasta nu l-a 
împiedicat ca, în puţinele sale rapoarte, să ne dea dovada 
unei temeinice înţelegeri a misiunii educatorului. Socotită 
îndeosebi sub prisma ştiinţifică, opera herbartiană are şi o 
deosebită valoare practică.

Strădaniilor acestor educatori de elită, amintiţi în 
capitolul de faţă, au avut drept rezultat o nouă rânduire a 
societăţii. Au creat şcoli, curente, instituţii Spranger, 
Kerschensteiner, Dewey, Foerster, Payot etc. şi, mai ales, 
legiunea de pedagogi fără nume, ce lucrează zi de zi, sunt 
datori maeştrilor lor, spicuind şi trăind din ideile 
pedagogice ale secolelor trecute, în lupta veşnică pentru 
făurirea şi înţelegerea „omului”.

b) Astăzi: calităţi dominante necesare acestei pregătiri.
Profesorul reprezintă un tip social, la care dragostea 

pentru oameni constituie o trăsătură fundamentală a 
caracterului său. Interesul său, de a da viaţă învăţării şi 
formării celor mulţi, ne arată rostul acestei iubiri şi 
abnegaţiuni fără margini. El îmbrăţişează cu sufletul şi cu 
mintea sa întregul orizont spiritual, spre a fi stăpân pe toate 
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decât cel mai preţios metal, el nu trebuie să fie apt numai 
pentru carne de tun, ci rostul său în evoluţia umanităţii este 
altul: el înnobilează şi înfrumuseţează viaţa. El este centrul 
existenţei noastre viitoare şi, ca atare, cel mai valoros punct 
din viaţa sa îl va constitui perfecţiunea cu care va reuşi să 
se formeze.

Mai ales şcoala are influenţa cea mai temeinică în tot 
decursul existenţei noastre. Începuturile vieţii o căpătăm 
din obişnuinţele şi învăţăturile cu care ne-a înarmat şcoala. 
Câţi nu sunt încă astăzi lipsiţi de acel suport moral, 
deoarece nu au găsit în epoca lor şcolară, omul care să le 
înţeleagă şi care să se intereseze din dragoste omenească de 
ceea ce le lipseşte. Este tragic când de tineri se împlântă în 
unii din noi acel spirit pesimist al vieţii, când uneori 
suntem nemulţumiţi până şi de umbra noastră. Cu spiritul 
optimist am credinţa că se naşte fiecare. Dar trebuie să aibă 
norocul să găsească un educator îndemânatec, care să-l 
poată îndruma spre ce e curat şi frumos în viaţă. 
Negăsindu-l, anii aceia scumpi, de receptare a tuturor 
valorilor umane – trec – şi sufletul multora din noi rămâne 
sterp. Orele frumoase, a căror amintire să poată dăinui, au 
fost puţine la număr în epoca noastră şcolară. Unii 
profesori, rari la număr, când se încumetau să facă acea 
„oră de morală”, de educaţia morală spre folosul nostru, 
intrau în zeflemeaua majorităţii elevilor, care îi socoteau ca 
fiind din rândurile dascălilor din altă epocă, care nu 
înţelegeau noile timpuri şi idealurile ce animă tineretul 
contemporan. Realităţi asemănătoare le-am trăit toţi cei 
care venim astăzi să formăm o nouă generaţie.

Epoca noastră, unde inteligenţa se măsoară în sport şi 
unde idealul are limitele sale numai în năzuinţe şi întreceri 
fizice şi nu psihofizice, cere educatori dotaţi cu mai mult 
idealism, spre a dezrobi tinerii din lanţul sclaviei în care se 
introduc singuri şi pentru care depun întregul lor efort. 
Oare vom reuşi noi mai bine decât predecesorii noştri? 
Temerară întrebare, căruia totuşi îndrăznim a-i schiţa un 
răspuns favorabil. Trebuie de mici să-i clarificăm spre care 
forme de manifestare să se ducă energia lor şi să le 
menţinem viu acest ideal, căutând să-l valorificăm prin 
toate căile posibile. Să-i ţinem legaţi de acest cerc moral şi 
cu cât vor creşte în vârstă, să le dăm posibilităţi mai mari 
prin lecturi, exemple vii, experienţe anumite, să se 
convingă ei singuri de adevărurile ce le predicăm.

Profesorul trebuie să fie mai mult decât un părinte, ci 
un îndrumător sufletesc. Ceea ce nu reuşesc părinţii să 
realizeze din vlăstarii lor, ani şi ani cât îi au sub permanent 
control, trebuie educatorul să realizeze în puţinele ore cât 
timp îi vede în clasă. Şi munca educatorului nu va fi 

zadarnică. Sufletul tineresc, elanul ce-l animă, va fi sensibil 
la această întreagă gamă a sacrificiilor, pe care educatorul i-
o arată pentru a-l face om. Va simţi în acest mod bucuria pe 
care viaţa o rezervă omului pregătit. Va înţelege valoarea 
permanentă a învăţăturii lui Pestalozzi, care spune că: 
„esenţa educaţiei morale consistă în a opri piedicile morale 
şi a vorbi cât mai puţin de morală, dar a ajuta tinerimea să 
recunoască în ei, în jurul lor, lucrurile aşa cum sunt şi a le 
dirija spre forţele interioare, pentru exerciţiul cărora ea se 
va pune în măsura de a face faţă realităţii.”

căile educative. Am mai amintit că dragostea profesorului 
s-ar asemăna cu dragostea de mamă. Dar educatorul poate 
transforma aceasta în aşa numita „dragoste pedagogică”.

În limba noastră, expresia „dragoste pedagogică” pare 
foarte curioasă. Însă pedagogul Kerschensteiner dă 
folosinţă acestei expresiuni, înţelegând prin ea continuarea 
în discipolii săi a muncii sale, elevul purtând mai departe 
sinteza învăţăturilor primite. Nu se ştie dacă profesorul se 
va bucura mai târziu de roadele ce le-a sădit. Acesta este 
procesul evolutiv al societăţii, în genere, al tuturor fiinţelor. 
„Copiii nu trebuiesc crescuţi după starea de faţă a 
neamului omenesc, ne spune Kant, ci după o stare mai 
bună, posibilă în viitor, adică după ideea omenirii şi a 
întregii sale meniri.” „Căci în om nu sunt germeni decât 
pentru bine.” Este nevoie de în simţire de la suflet la suflet. 
Căci dragostea se manifestă diferit, după structura specifică 
a celui ce o recepţionează.

Toate valorile sufleteşti ce le transmitem au trebuinţă de 
un suport etic şi religios. Începutul dragostei pedagogice îl 
caută Max Scheler, în aceste suporturi spirituale ce se 
transmit viitorilor depozitari ai culturii. Elanul către o lume 
superioară a străbătut mintea lui Goethe, care vedea tocmai 
în aceasta căutare o calmare a avidităţii spiritului nostru 
după un ideal diriguitor şi consolator.

Alături de această simpatie inerentă misiunii sale, 
profesorul trebuie să posede un tact pedagogic foarte precis 
conturat. Tact pedagogic legat de fapte şi fundamentat pe 
baza unei culturi pedagogice hotărâte. Profesorul trebuie să 
posede acea fineţe – Feinheit – de a se infiltra în sufletul 
elevului şi a-l influenţa să reediteze în viaţa sa cotidiană 
aceste valori.

Această subtilitate a caracterului, socotesc unii 
pedagogi că ar fi înnăscută. Profesorul trebuie să vadă în 
copil nu un suflet format, ci un suflet în devenire. „Eu 
vreau să numesc această aptitudine, diagnoza 
personalităţii. Aceasta este un dar de observaţie a 
psihologului, o observaţie care e tot aşa de înnăscută 
naturii sale, pentru a cărui educaţie n-avem nici o rânduire 
şi nici n-o vom avea vreodată.” Munca educatorului are 
deci o anumită particularitate a ei, care o separă net de 
orice altă ocupaţiune socială. „Nu există pe pământ nici o 
carieră, care să presupună o mai adâncă cunoaştere a 
naturii omeneşti şi o mai mare capacitate şi abilitate de a o 
trata, ca aceea de educator.”

Educatorul trebuie să fie în permanenţă acelaşi, aceeaşi 
voinţă tenace şi un caracter aidoma. Reprezentând 
autoritatea, aceasta îi va da aureola unei puternice 
personalităţi, cu o influenţă temeinică asupra elevului. I se 

cere să aibă un caracter când vrea să formeze caractere. 
„Copilul nu este om, este numai metamorfoza către omul 
complet.” Toate acestea le va realiza profesorul prin 
puterea iubirii. Kerschensteiner citează în acest sens pe 
Spranger, care spune: „o lume separă aceste forme de viaţă 
a socialului şi a forţelor umane – Machtmenschen. Puterea 
iubirii influenţează încet şi intim.” Această iubire intimă va 
folosi educatorului în vederea formării virtuţilor. „Numai 
pedagogii slabi cred că pătrund pe şcolarii lor fără să le mai 
rămână vreun rest de pătruns, cu cât învăţătorul e mai fin, 
cu atât are el mai mult respect faţă de iraţionalitatea 
copilului.”

În structura profesorului trebuie să existe şi umorul, 
care este o facultate de viaţă, o „înţelegere a vieţii” – 
Lebensauffassung – cum o numeşte Kerschensteiner. Umorul 
dă puls creaţiei şi spontaneităţii, descreşte frunţile 
gânditoare şi reface curajul şi vioiciunea. Educatorii cu un 
umor omenesc se găsesc foarte rar. Höffding socoteşte că 
numai două personalităţi au prezentat un umor autentic: 
Cervantes şi Shakespeare, care au obiectivat prin râsul lor 
pulsul vital al întregii omeniri.

Chemarea educatorului, pe lângă specializarea ce-o 
capătă graţie anumitor mijloace, reprezintă o tendinţă a 
eului său, o necesitate a conştiinţei sale. Din acest motiv nu 
orişicine se poate erija în conducător şi diriguitor de suflete. 
De aceea are multă dreptate Dl Prof. Motru, când afirmă că: 
„nimeni nu are dreptul să-şi risipească timpul într-o 
ocupaţie pentru care nu are chemare. De aceea în statele 
bine organizate pentru lupta economică, alegerea 
profesorului e scoasă sub riscul întâmplării.” Societatea 
organizată nu împarte funcţiile educative la libera 
întâmplare. Spiritul ei este cu atât mai evoluat, cu cât 
diviziunea muncii aduce la conducere elita socială, 
competenţa recunoscută. De aceea „educatorul îşi va face o 
onoare din a vedea în tânărul ce i s-a încredinţat pecetea 
neştearsă a persoanei, a familiei, a naşterii şi a naţiunii 
sale.” Acestuia îi va arăta realitatea, în limita în care o va 
putea înţelege. Şi fiecare copil constituie o mică lume, cu un 
bagaj aperceptiv suficient spre a separa valori şi a le acorda 
înţelegere şi viaţă. El are o viaţă psihică a sa. „Un copil nu 
este miniatura sufletească a unui om matur, ci e o 
individualitate de sine stătătoare, care îşi are viaţa sa 
proprie sufletească şi care trebuie studiată ca atare. Acela 
care îşi propune să dirijeze educaţia unui copil şi nu ţine 
seamă de această individualitate a copilului, lucru din 
nenorocire foarte des întâmplat până acuma, va fi 
condamnat la o veşnică sterilitate.”

O altă calitate ce se cere profesorului este bogăţia de 

cuvinte, s-o posede mai ales profesorul de literatură şi 
filosofie. „Dacă profesorul de ştiinţe naturale sau 
matematicianul pot vorbi după o logică a lor ştiinţifică, fără 
a fi necesară bogăţia cuvintelor, cu totul alta este situaţia 
profesorului spiritului, artei şi religiei.” Au un dezvoltat 
simţ al realităţii şi pentru a răscoli sufletele elevilor şi a le 
transpune acele sfere viabile este nevoie de un limbaj 
distins, precis şi hotărât. Această lume de cuvinte vor 
forma o beţie de imagini, care se vor transpune mai repede 
în structura elevilor. Dacă am dori să comentăm afirmaţia 
lui Gaudig, că: „aşa cum soarele luminează universul, tot 
astfel şi şcoala trebuie să lumineze viaţa pământească”, 
atunci vom afirma că uşurinţa în exprimare, o elocvenţă 
bine susţinută, vor situa pe educator totdeauna în centrul 
preocupărilor şcolarului. Să luăm aminte de ceea ce ne 
spune E. Spranger: „în nici o epocă n-are omul trebuinţă 
mai mare de a fi înţeles ca în epoca adolescenţei. Şi totuşi 
există o mulţime de împrejurări care îngreuiază asemenea 
înţelegere, uneori chiar împiedică aceasta. Adolescentul nu 
evidenţiază calităţile inerente structurii sale. În locul stării 
copilăreşti, naive, se iveşte o rezervă tăcută chiar şi faţă de 
cei mai apropiaţi de el.” Dar viaţa este totdeauna bogată, 
plină de energie. Nu trebuie să restrângem realitatea vieţii 
la ceea ce cunoaştem, fie prin puterile noastre, fie ajutaţi de 
alte mijloace. „Realitatea este totdeauna mai bogată în 
proprietăţi decât ştiinţa în definiţii şi faptele sufleteşti sunt 
tocmai de o realitate mai bogată decât definiţiile pe care 
ştiinţa de acuma o dă realităţii.”

„Viaţa nu poate fi izolată şi trunchiată. Ea curge fără să 
se identifice cu obiectele pe care le aduce cu ea în curs.” Să 
nu uităm, de aceea, că noi îi cerem copilului să renunţe la 
multe bucurii pe care viaţa i le-a oferit înainte de a intra în 
sânul şcolii. Obligându-l prin şcoală să renunţe la acele 
bucurii, înseamnă că trebuie să fim bine introduşi în 
intimitatea sa, ca el să găsească posibilităţi de afirmare cu 
toate sacrificiile pe care i le cerem. Natural, nu îi vom cere 
să renunţe la copilăria sa. În excursii, în jocurile lor, ne 
putem da seama de natura fiinţei sale şi de problemele de 
care e preocupată mintea sa. „În asemenea ocaziuni, 
sufletul copilului se deschide, dacă îi arătăm destulă 
afecţiune şi îl putem pătrunde, dacă posedăm multă 
răbdare.”

Astfel, vom reuşi să creştem tineretul spre un idealism 
creator, spre valori morale superioare, care-1 vor înălţa din 
mizeria vieţii pământeşti. Cum atât de frumos o afirmă 
Goethe în Wilhelm Meister: „în micile lucruri ce le fac bine, 
eu văd imaginea întregului bine ce se face în chip mai 
mare, în lume.” Educatorul nu are dreptul de a califica 

drept ideal tot ce este superior spiritualmente, tot ce este 
greu de ajuns şi să gândească că drumul spre a realiza acel 
fapt, îţi va satisface conştiinţa că ai reuşit să-ţi îndeplineşti 
idealul ce l-ai dorit. Dar cele mai mici lucruri îşi au o 
existenţă a lor şi dacă sunt realizate cu modestie, cu 
convingerea tainică că aşa de mărunte cum sunt reprezintă 
totuşi o părticică de valoare din marele „tot” al vieţii, ce se 
desăvârşeşte în curs de ani, atunci munca aceea, în 
aparenţă neînsemnată, îi va înălţa spiritul şi-i vor crea 
satisfacţia cuvenită. Această înţelegere a lucrului realizat 
trebuie să intre în obişnuinţa elevului.

Foerster ne spune într-un loc că: „reforma disciplinei 
şcolare este pentru profesor, înainte de toate, o chestiune de 
higienă nervoasă.” În parte este adevărată această afirmaţie, 
de vreme ce nu toţi profesorii reuşesc să facă amintirea lor 
binecuvântată de elevi. Dar dacă într-un moment critic al 
vieţii sale, un educator a reuşit să pătrundă şi să înţeleagă 
acea stare sufletească particulară şi să-i ajute s-o dezlege 
printr-un sfat oarecare, atunci elevul nu-l va uita pentru 
acel preţios dar ce i l-a făcut şi-l va păstra viu în memoria 
sa, însoţindu-l cu cele mai frumoase gânduri. Însă nici 
educatorii nu pot atinge perfecţiunea imanentă. Păcatul 
omenesc se reflectă din când în când şi asupra conştiinţei 
lor. Cât de moralizatoare sunt chiar pentru profesor unele 
romane din viaţa şcolară sau unele piese de teatru, în care 
sunt prezentate într-un realism tragic acea încăpăţânare 
ridicolă a unor profesori de modă veche, ce respectă 
principii învechite şi impun copilului o viaţă chinuită, 
lipsită de bucurie şi de înţelegere. După cum ni se înalţă 
sufletul când constatăm exemplul educatorului idealist, 
care în slujba şcolii creează şi se luptă spre formarea unui 
tip înţelegător şi folositor societăţii.

Profesorul când greşeşte trebuie să posede acea nobleţe 
sufletească de a-şi recunoaşte vina şi a-şi cere scuze în faţa 
elevilor, arătând prin acest fel de a se manifesta, respectul 
ce le păstrează şi disciplina morală ce-i structurează 
personalitatea. Îndeosebi în clasele superioare, profesorul 
va vedea în elevi prietenii săi, cărora le va prezenta viaţa, 
începând cu suferinţa, aşa cum cerea Rousseau, pentru că 
dacă vor trăi mai târziu momente fericite, să le poată 
aprecia. Deoarece, nu numai viaţa după epoca şcolară, dar 
însăşi şcoala poate produce multe suferinţe elevilor. Sunt 
multe momente dificile din viaţa lor, pe care numai 
educatorul le sesizează şi le poate rezolva. Pe lângă mediul 
extern, familia, şcoala, elevul îşi are lumea sa, alcătuită din 
totalitatea lecturilor, părerilor şi impresiilor ce le are el 
despre lume şi viaţă.

Se uită faptul că omul reprezintă un capital mai mare 
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Cu sine pe sine călcând 

Nomina sunt omina
Întâi, un poet vine spre lume cu numele pe care îl 

înscrie în mitologia semnificaţiilor prin tot ce 
presupune existenţa sa văzută şi nevăzută. Cu prenume 
de mare profet, tălmăcitorul şi arhitectul celui mai 
mare vis din istoria omenirii (Daniel ebr. - „Dumnezeu 
este judecătorul meu”) şi cu nume de pasăre fabuloasă 
(prima plecată de pe arca lui Noe şi rămasă în 
necuprinderea spaţiului de după Potop), fascinantă 
atât în simbolistica negativă (rătăcire, având conştiinţa 
prevestirilor nefaste, suferinţă...), cât şi în cea pozitivă 
(călăuză, la greci, raţiune şi memorie la nordici, însoţitor 
devotat în creştinismul matur...), Daniel Corbu intră în 
scenă în mantia hierofantului care oficia ritualul 
misterelor greceşti iluminat de imaginile comunicării 
plasmatice.

Ars poetica
Poetul refuză colivia oricât de aurită a vreunei 

generaţii protejate şi dirijate de păsărari critici care, 
alături de corbi solitari şi de condori imperiali, aşază 
vrăbii gureşe, sticleţi zglobii, porumbei domestici, 
grauri disidenţi, găini smerite, păuni fuduli, gâşte 
postmoderniste, papagali de companie, lilieci de 
peşteri lexicale etc.

Daniel e din Tărâmul Celălalt – românesc şi celtic. 
El culisează între universul cronospaţial în care Poezia 
vieţuieşte aievea şi universul nostru cu trup material şi 
a fi enigmatic, pentru care trebuie înveşmântată în 
cuvinte şi însufleţită cu duh de idei şi de întrebări. El 
ar putea începe fiecare slujbă sacrificială pentru textele 
sale cu pietatea rugăciunii, în care să încapă şi umilinţa 
orgoliului, formă superbă de mântuire: „Lăsaţi Poezia 
mea să vină la

Scene, plimbări, preludii, documente
manuale, Fericitul Nicăieri,
Evanghelii, refugii, urme, Iaşi, Daniel,
mult Daniel miraculos
Arhitectura liricii lui Daniel Corbu are 

durabilitatea şi stabilitatea unui edificiu cu trei puncte 
esenţiale de explorare şi de identitate: uimire („La 
academia poemului principalul subiect e uimirea.”, 
Spre Fericitul Nicăieri), singurătate („Din mine n-a 
rămas decât această singurătate/ care se-aşterne 
aproape fără voia mea pe foile albe.”, Călătoriile), 
moarte („Nimeni nu pleacă departe de sine./ DANIEL, 
DANIEL, MOARTEA ÎN PREAJMĂ FOŞNEŞTE/ ŞI 
TU RÂVNEŞTI BOLŢI CU IDEI CĂZĂTOARE/ 
SĂRBĂTORI FĂRĂ NUMĂR/ Daniel, Daniel, în 
spaţiul înfricoşat/ dintre da şi nu/ moartea amarnic 
foşneşte/în groapa din suflet unde umbra stelei/ se-
alintă...”, Groapa cu lei).

Rădăcinile Artei profesate ajung în profunzimile 
Timpului şi în ale Spaţiului, de unde evanghelizând 
poetic, Daniel Corbu trăieşte, scrie şi rosteşte „acele 
versete cu zornet pământesc”. Autointerpelările 
răscolitoare şi „Scrisoare deschisă necititorilor mei” au 
intensitatea copleşitoare a căutării dramatice pentru 
care orice răspuns la întrebarea despre imateriala şi 
inefabila vietate numită Poezie rămâne în teritoriul 
dubiului: „Poate ruga poate fântâna din tine/ albastră 
cu patru izvoare/ poate aripa asta străvezie urcând/ 
în înalt/ poate drumul cu vise pavat/ spre Celălalt.” 
(Scrisoare deschisă necititorilor mei).

Lectura operei lui Daniel Corbu dă sentimentul 
tulburător al întâlnirii cu un mare Poet.

Teodor PARAPIRU

salonul literar
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Jorge Lezama Lima, Tudor Gheorghe şi Noica 
puşi laolaltă în amintire.
În ziua când primeam o scrisoare de la

Odysseas Elytis
peste pagini se aşeza lumina tremurândă

clopote mari îşi amestecau limbile
ieşeam în stradă (O, FEMEILE CU TRUPUL 
SFĂRÂMICIOS 
CA TUTUNUL!)
printre suferinzii de ementropie
obosit de drumurile din palmă
îmi puneam sufletul cu faţa la zid
nebun după libertatea ascunsă în lucruri.

Chiar şi aceste rânduri târzii şi amestecate cu roua
unei dimineţi de septembrie
mi se par o goană după libertatea
pe care ţi-o dă singurătatea
în faţa căreia şi nefericirea-i o scuză.

CORABIA
Zi de zi am lucrat la corabia cu şapte pânze
ca la o mare construcţie.
I-am aşezat cu grijă prova teuga babordul,
Treceau zilele - prostituate fierbinţi
pentru ibovnici de treabă. Tinereţea
aşa a trecut.
Veneau oamenii un fel de Iisuşi astmatici :
„Se spune c-ar înălţa o corabie
dar nimic nu se vede - ziceau -
poate că-i doar o corabie de vorbe”.
Zi şi noapte am continuat să lucrez la corabie.
Zi şi noapte imperiul îndoielii am frânt.
I-am aşezat cu grijă pupa trirema odgoanele
despăturita vatră din suflet găleţile cu rouă.
„Poftiţi în corabia cu şapte pânze
vântu-i prielnic şi depărtarea ne-aşteaptă
iat-o cum luminează cu toate rănile sale !"
Dar oamenii întârziau să urce.
„Asta nu e o corabie ca toate corăbiile
ziceau încercând în mâini carcasa de litere
fierbinţi
asta e o corabie de silabe 

asta e o corabie umplută cu lacrimi".

GENERAŢIA OBOSITĂ
Dar cine să mai vadă cele o mie de mirese
dansând în fiecare noapte la marginea Nilului?
Şi cine cohorta de îngeri şi
vechiul burg dezmierdat de un clopot?
Cu zilele târându-se albe ca arginţii trădării
(de care nici Iuda nu mai are nevoie)
într-o cameră - feed-back - înţesată cu amintiri şi
păianjeni 
prietenul meu plecat pe-un fir de alcool 
îşi sorbea gloriola 
admonestând deşertul din clepsidră.

EPISTOLĂ CĂTRE CATULLUS
Dacă voi orbi înseamnă că m-au ales zeii
să măresc întunericul.
Acum din tot ce pot vedea îţi spun:
Nimic nou Catullus
aceleaşi stindarde himere deznădejdi utopii
în acelaşi fel orizontul ne minte

iar vremea elegiei a trecut
Nimic nou Catullus
doar aripi moşmolite prin magazii mai bat
înfundat
doar tăcerea vorbind în limbile ei
regi sardonici mai biciuie marea 
ziua de mâine se fardează-n oglindă neruşinată

      ca o glorie de trei parale.
Nimic nou Catullus
în fiecare zi un zeu ne reneagă 
şi în fiecare zi un zeu este renegat
jocul cu inima femeilor e ca o dresură de lei 
şi se cunosc tot atâtea feluri de-a rămâne singuri.

PROLEGOMENE DE ŞOAPTE
Ziceam: toate uşile dau în haos…
Şi mai ziceam: nimeni n-a văzut mormântul 
unui cuvânt
Şi mai încă ziceam: stai singur ca o uşă săpată în ziduri
râvnind mereu orizontul de după orizont
trece adevărul dintr-o cameră în alta

MANUALUL BUNULUI SINGURATIC
Încă te ştie gura mea sărutând lame subţiri
încă te ştiu mâinile plânsul fără motiv
vai mie rătăcitor prin oglinzi
firmiturile cântecului au amuţit
şi-i atâta linişte
de parcă-aş fi murit în mai multe trupuri deodată.
Cândva stam printre împuşcăturile râsului 
sfidam de departe desfrunzitele ore
acum tot mai spăşit înaintez
de teamă să nu trăiesc altcuiva viitorul.
Încă te ştie gura mea sărutând lame subţiri 
încă te ştiu mâinile plânsul fără motiv 
pe străzi amurgite cineva proclamă totemul 
iubirii întoarcerea la cărţile care ne-nving 
cuvintele trec obosite ca spălătoresele seara 
îngerii dorm
prietenii îmbătrânesc în fotografii
Manualul bunului singuratic lâncezeşte-n odăi.

COLBUL
Dar vorba lui Brodski: cât la sută
este viu omul când e viu şi cât la sută
mort când e mort?
El nu cunoaşte teoria inviolabilităţii
când intră în case în haine în gânduri

şi-n bisericile Domnului.
Pe poet de-l calci pe bătătură va spune:
„Toate-s praf, lumea-i cum este“
şi „În zadar în colbul şcolii…“
Treci pe marile străzi
oricine-ţi va vorbi despre el
şi căutătorii Graalului şi cerşetorul cu priviri

cenuşii.
Iar neofuturiştii bizantini
îţi vor arăta aterizare lentă
pe calul troian, pe statui sau în ochii

eroilor naţionali
în cămările spiritului
pe cicatricea infantei şi în lapsusurile memoriei
pe papilele gustative dându-ţi gustul de anticariat
în gură pe când seniorial mai asculţi adierea
sângelui prin vena cavă
ca trecerea unui râu printre stânci.

AFRODITA DIN ŞIFONIERUL VENEŢIAN
Cât de pieziş mă priveşti
unsurosul meu timp
epocă spartă-n ţăndări urmărită
de smog şi lehamite
apocalipsă cu ghionturi şi celofan pentru muşte.
Cât de pieziş trec prin noi baloanele tale
de săpun.
Ai văzut vreodată cum se masturbează asfinţitul?
mă-ntreabă tânărul neofit
suflându-şi nasul peste anotimpuri.
SOYONS RAISONNABLES!

     Ziua ca un suspin uitat în memorie.
Golul gudurându-se până şi în surâs
sexoterapia jurnalul Katarinei Boz citit
până la pierzanie (silabă cu silabă) calea
ferată abatorul EPITETE PĂGÂNE DE ALFABETIZAT
NEPUTINŢA.
Istoria defilând.
Bărbaţi voioşi ai unei ţări latine.
Citim despre Afrodita din şifonierul veneţian
refuzăm o călătorie prin gaura cheii.
CINE AMÂNĂ A TRĂI CUM SE CUVINE
DOMNULE HORAŢIU?

ZIUA ÎN CARE PRIMEAM O SCRISOARE 
DE LA ODYSSEAS ELYTIS
Peste pagini se aşeza lumina tremurândă
clopote mari îşi amestecau limbile
murmuram cântece pentru cel ascuns în cearcănele 
cântecului.
Venea Moartea cerea tinereţii iertare şi trecea 
                                                              mai departe
moartea de culoarea străzii Max Jacob moartea ca o seară
 subţire perfectă ca râsul femeii iubite.
Intram tot mai des în cinematografele lui Iisus
la întoarcere povesteam de-o apă neagră
„O, DIEU, PURIFIER NOS COEURS!”
O, Dieu! Citeam greaţa de Sartre şi ore franceze
de Ion Pop şi sfârşitul războiului lumii de Llossa
Între timp multă trăcăneală cu de-alde Dante,
Emily Dikinson, Gregory Corso,

Daniel CORBU
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şi te ignoră
trece umbra morţii şi te sperie.
Pas encore, Monseur Le Best Daniel, pas encore!
Ziceam:
şi mormintele călătoresc.
Şi mai ziceam: nu-l uitaţi pe cel care-şi are

mormântul în mare!
Şi mai încă ziceam: cel ce-ţi opreşte moartea la
fiecare răspântie
cel care-o alungă mereu la doi paşi mai încolo
te va uita într-o zi!

ŢĂRMUL CU FOCURI BENGALE

Ani şi ani am lucrat la aceste lucarne 
prin care sufletul se strecoară afară
şi-acum când încerc să le-nchid
mâna îmi tremură.
Pare senin 
dar ninge-n memoria anilor '80
ninge pe creierul pluriform şi ambiguu
unde cuarcii leptonii şi gluonii exultă
şi toate războaiele sfârşesc în baletul haotic
pe un ţărm cu focuri bengale.

  Acolo
În dulci poliedrice confortabile vorbe
acolo voi strecura celesta otravă.

ZDRENŢUITELE STEAGURI
Cum vii fără să te-aştept
înserare a vieţii
cum vii pe nesimţite amuşinând un
trup obosit.
Altădată îmi cântau cuvintele-n gură
îmi purtam visele ca pe-o olimpică torţă
şi deseori privirile-mi atârnau de steaua
numită Alcor.
Acum spre firul ierbii mă-nclin uşor
şi-mi văd umbra spaimei îngroşându-se
acum şi copacii cresc mai încet
Iar pe răni flutură zdrenţuitele steaguri.
Cum totul se-ntâmplă o singură dată
îndelung mi-i dat să admir

ce nu va mai fi pentru mine niciodată
şi este.
Afară deschisă-i palid floarea fragilei primăveri.
Câţiva prieteni abia înălţaţi la cer
au şi căzut în chip de statui
îndurerându-mi privirea.
Întreb piatra albastră pe care se odihneşte un şoim:
¾ Spune-mi cine, nemuritoareo, în locul meu va iubi?
Cine în locul meu va cânta?
Şi cine, nemuritoareo, în locul meu va visa?

TRANSCENDENŢA GOALĂ
Ah, de câte ori voit-am
Ca să spânzur lira-n cui!
Eminescu

Doamne, de vei veni mă vei găsi
ridicat din ungherele cărnii direct în rugăciune
direct în pronaosul flăcăruit de speranţă.
Trec zilele şi-am învăţat doar prima vocală
din Cartea morţilor.
Trec nopţile pline de regi şi eucalipţi
privesc din nou marginea cerului
zdrenţuită de nouraşi decadenţi: nici un răspuns
la vechiul repetatul meu strigăt, Doamne,
nici un răspuns, Cerule, măreaţă vatră,
ani şi ani ai văzut zidul încenuşându-se
ciuperca orgoliilor crescând
drumurile din palmele mele răzvrătindu-se.
În aşteptarea totemului doar în vorbe
am fost fericit.
Dar disperat ca anul acesta
ca în cel care a trecut şi ca de când sunt
n-am fost niciodată.

Nici un răspuns, Doamne, la repetatul meu
strigăt!
Îmi fac de lucru în jurul absenţei
lipăi în preajma unei fericiri iluzorii
tot mai mult cred că Moartea
e singura instituţie care mai impune respect.

HAMLET, ZADARNICUL HAMLET
Motto:
Orgoliile ca şi mitologiile,
totdeauna deasupra

Treci umbră a morţii,
Prin sânge îmi bat tobele tale!
Aşa te strecori prin nopţile-mi strâmte ca un sicriu
cu mâinile în buzunare
scuipi pe încheieturile serii –
sfântă coherenţă a gestului
prin care-mi îngropi plânsul în genunchi!

Treci umbră a morţii,
prin sânge îmi bat tobele tale!
A fost o vreme când îţi priveam fotografiile 
pe ascuns
şi tu ocoleai copacul cu hieroglife
cu toate rădăcinile în inimă rădăcini
mai scumpe decât firimiturile pâinii 
în patria săracilor.
Stă scris: speranţa-i în spiritul spiritului 
dar bunule Hamlet pragurile-s tocite mereu 
şi aceiaşi actori încolţesc secunda 
rând pe rând vin saltimbacii 
veselii arlechini 
arătându-şi degetele arse de glorie 
precum aripile călătoare în soarele deşertului.

Astfel frunzele adevărului cad galvanizate în râu 
astfel poţi construi un teatru cu păcate egale 
în care memoria îngroapă morţii pe rând.
Astfel acrobaţia e doar o problemă estetică
iar lumea o catacombă cu şobolani hămesiţi
în care tronează Marele Eu.

Treci umbră a morţii
prin sânge îmi bat tobele tale!
Rătăcind prin hangarele lumii
ce mari proteze poartă Dumnezeu!

POVESTE

Lui Aurel, căruia îi plăceau
enorm aceste propoziţii

Locuieşti în aceeaşi casă cu mine
răspunzi la acelaşi număr de telefon traversăm
aceleaşi nopţi albe aceleaşi toamne

îngenuncheate de rouă.
Stăm în aceeaşi cameră în acelaşi pat ne iubim
până la ziuă
ştim aceleaşi metode de sinucidere
folosim aceeaşi masă de scris

(nimic nu e greu nimic nu-i uşor)
stăm tăcuţi la aceeaşi cină de taină.
Cineva mă va vinde – îţi spun – curând cineva

mă va 
vinde!
Traversăm aceleaşi nopţi albe ştim
aceleaşi metode de sinucidere
stăm tăcuţi la aceeaşi cină de taină.

De ce Doamnă Moarte de ce?

BLAZONUL DE ARHONTE
Nici mergător pe sârmă la circul
de stat
nici chelner la Viena după o spiţă străbună
nici salvamar la Miami
nici universitar la Heidelberg
nici comis-voyajor nonşalant prin oraşele
din Orient
nici călugăr budist prin peşterile Tibetului
nici rege al Etiopiei în fireasca
descendenţă familială.
Ce-am ajuns noi, Daniel Corbu?
Biet călător prin barăcile visului
sclav al metaforei oferind adăpost pentru
nunţile necesare oferind
lecţii mentale de frică şi extaz
purtând ca pe-o invizibilă torţă
blazonul de arhonte al cuvintelor
ce nu te-au hrănit niciodată de-ajuns.

Referinţe critice

Poet impecabil, născut iar nu făcut, venind din zona mitică a 
Moldovei, constructor de metaforă epatantă şi parabolă şocantă, cu 
o încredere în puterea magică a Poeziei pe care o au doar cei aleşi, 
Daniel Corbu atacă temele mari cu o uimitoare forţă a tragismului, 
care-l personalizează şi-i conferă originalitate.

Cezar IVĂNESCU, (Luceafărul, 1982)

Cu ostentaţie şi dureroasă distanţare ironică, poetul face din 
singurătate un purgatoriu şi din inconformism o etică.

Laurenţiu ULICI, (România literară, 1984 )

Daniel Corbu ştie tot ce s-a petrecut în domeniul poetic în 
perioada ultimă, fiind ca şi Mircea Cărtărescu şi Florin Iaru, foarte 
receptiv la inovaţiile textualiste, dar concomitent nu renunţă la acel 
filon de liricitate ce întemeiază zona poetică a Moldovei. Aşa cum 
am şi scris, autorul este un poet adevărat.

Marin MINCU, (România literară, 1986 )

Daniel Corbu vine din spiritul rebel şi sfidător al generaţiei lui 
Geo Dumitrescu, dar el poate avea legătură şi cu liricii americani 
din grupul de la San Francisco, cu un Lawrence Ferlinghetti ori 
Gregory Corso bunăoară. Insurgenţa declamaţiei ţîşneşte impetuos, 
deşi în spatele frondei se găseşte un ţipăt reprimat: „Domnilor eu 
pot fi şi spaima voastră de moarte/ din sîngele meu pornesc 
cruciade/ sînt un om extraordinar melancolia/ îmi e tradusă deja în 
cîteva limbi/ nu vă luaţi după aspectele exterioare/ nu vă luaţi mai 
ales după faptul că/ la urma urmei tristeţea mea e o piaţă/ de 
plimbat cîinii” (Schiţă pentru un autoportret). Ceea ce e de preţuit în 
lirica lui Daniel Corbu e tocmai această stăpînire atentă a provocării. 
Poetul simte exact momentul replierii, ştie să dozeze instigaţia şi, 
mai ales, evită să treacă de la ambiguitatea frondei la satiră. 
Montura scenografiei lirice este impecabilă, chiar dacă prin cortină 
răzbat reverberaţiile unui ideal moral. Efecte admirabile obţine 
Daniel Corbu şi cînd proiectează, în ton impersonal, declinul tragic 
al fiinţei.

Radu G. ŢEPOSU, (Flacăra, 1986)

Pentru Daniel Corbu poezia e a doua natură (a sa), 
confundîndu-se cu cea primă. Un autor fără de care harta lirismului 
vizionar de azi ar fi incompletă.

Adrian POPESCU, (Steaua, 1994)

Cel mai profund şi mai original poet care trăieşte şi scrie în 
acest moment la Iaşi este Daniel Corbu.

Constantin CIOPRAGA, (Limba Română, nr. 4, 2007)

O spunem înstăpâniţi pe texte: Daniel Corbu oficiază în aura 
sacră a viţei poetice, asumându-şi solitudinea şi suferinţa. 
Experienţe trăite, itinerarii în teritoriile marilor clasici dau seamă de 
originalitatea sensului şi pluralele seisme ale unui destin într-un 

spaţiu original, inconfundabil.
Horia ZILIERU, (2007) 

Poemele lui Daniel Corbu îmi plac din mai multe raţiuni: mai 
întîi pentru ironia lor care permite temperarea lirismului, îi dă forţă, 
în al doilea rînd pentru dimensiunea lor metafizică; poetul ne face 
să simţim întrebările esenţiale ale omului printr-o expresie şi un 
limbaj concret, cotidian. Daniel Corbu desfăşoară în cotidian un 
univers fabulatoriu prin care se salvează de la dezastru. Fabulaţii 
care se deschid asupra vidului.

Jean-Marie le SIDANER, (Revista L'Ancrier , Strassbourg, 2002)

„Atins de aripa celestă a geniului-Cuvînt, Daniel Corbu face 
parte dintr-o stirpe anume. Cum nu se întîmplă prea adesea 
minunea, el este rezultatul unei aporetici a metaforei metafizice, 
dînd un sens original Poeziei, într-o „apocalipsă de fiecare zi”, într-
o „odissee a singurătăţii” în care „mucezeşte Absenţa”, pentru că, 
nici mai mult nici mai puţin, ,,Poezia e haosul condamnat la visare”! 

Tudor GHIDEANU, (Poesis, anul XIII, nr. 6. iunie 2002)

Poetul are sentimentul unei damnări moderne, în compoziţia 
căreia intră istoria (nervozitate temporală), spaima mulţimii 
(nevroză a solitudinii), dedublarea eului (inconformism al fiinţei în 
raport cu sine). „Pesimismul” e conotat metropolitan, spre a i se 
asigura alibiul unei „actualităţi” pe cît de defectuoase moralmente, 
pe atît de trebuitoare nădejdii de supravieţuire estetică.

Luptînd cu poezia precum Iacob cu îngerul, Daniel Corbu 
rămîne stăpîn pe fiinţa sa, care-l ajută „să privească lumea prin mai 
multe răni deodată”, textuale ca şi existenţiale.

Gheorghe GRIGURCU, (Prefaţă la antologia Documentele 
Haosului, Ed. Junimea, 2003)

În epoca ingineriei textuale, Daniel Corbu se reîntoarce întremat 
la izvoare. Un confesiv, de fapt, el descifrează pentru noi 
„hieroglifele ademenitoare” ale lumii. Şi o face cu încredere 
romantică, purtând povara poeziei ca blestem. Are încredere 
nesmintită în Poezie, o simte peste tot, ştie ce se întâmplă în juru-i. 
Pendulează, ignorând inconfortul, între tragism şi fantezism şi atacă 
temele mari, purtând „pecetea gravităţii”. Avem în Daniel Corbu, 
într-adevăr, un poet „născut iar nu făcut”. Să reţinem că vorbele lui 
Cezar Ivănescu, rostite (scrise) în 1982, prefaţau „Intrarea în scenă”.

Adrian Dinu RACHIERU, (Convorbiri literare, 2003)

Daniel Corbu nu numai că îşi pune toate întrebările lumii, dar 
îşi asumă şi îndurarea lor. „Cartea” la Daniel Corbu nu trebuie citită 
ca o anti-utopie a cărţii, ca un aspect arăbesc al scriiturii textualiste, 
ci în sensul ei biblic. Cartea ne poate salva nu atât pentru că ne 
cuprinde, ci solicitându-ne scrisul, participarea la facerea ei: 
revanşa la creaţia originară, la haos. „Documentele haosului” sunt 
filele unei cărţi transinfinite ar zice Borges – care se ramifică şi se 
bifurcă în fiecare din noi. Căci haosul şi ordinea sunt în noi înşine.

George VULTURESCU

Ce-am ajuns noi, Daniel Corbu?/Călător prin barăcile visului
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Nu era niciunde...  Saul,  sau Pavel, sau cine ştie 
cum se va fi numit, acesta pierise... Am însă imaginea 
lui vie în carnea unui basorelief bizantin  din fildeş, 
realizat de cine ştie ce meşter, prin secolul şase...  Un ins 
gheboşat,  sculptat în carnea pietrei, cu o carte în mînă, 
pe care este scrijelat semnul crucii, este El,  aplecat spre 
cele lumeşti, cu mîna dreaptă închipuind cumva semnul, 
nu al crucii, ci   al filsofării. E doar o pesupunere!... Să 
dăm crezare  legendelor şi aluziilor autobiografice din 
scrisorile sale, dar şi din scrierile apocrife şi din 
informaţiile religioase, ca astfel să întregim un portret. 
L-am întîlnit la Efes, şi mi-a făcut o impresie bună. 
Departe de orice religiozitate, Saul îmi declanşa porniri 
umorale, părea că zîmbeşte, din barba lui stufoasă şi 
neagră, el fiind  trimisul ( din sine) pentru a propovădui 
noua religie. Nu-i zicea creştinism, pentru că acesta nu 
se inventase,  dîndu-mi impresia că este aplecat mai 
mult către gîndirea filsofică a lui Platon, decît spre ceea 
ce au scris Evangheliştii. Avea dispreţ, cred, pentru 
poveste, prefera gîndirea intuitivă ;i dialectica, şi 
revărsa prin cuvinte un fior al conceptelor aristotelice, 
de unde aveam satisfacţia întîlnirii cu un Marele 
Magistrat. Încercam să citesc o ironie încîntătoare pe 
chipul acestui om, dar aveam impresia că-mi ascunde 
un lucru de preţ. Care să fi fost taina acestui Om!?...

Mă documentez şi încerc să mi-l închipui. Nu se ştie 
nimic despre copilăria şi adolescenţa lui... S-a născut în 
Tars, iar pînă la începutul primei călătorii misionare se 
numea Saul. Pentru evreii din diasporă, pe atunci,  era 
comună practica a două nume, unul ebraic pentru 
relaţiile cotidiene şi cele religioase, şi unul roman, 
pentru viaţa publică, aşa că acest Saul se va fi numit şi 
Paul, pentru romani, sau Pavel, în cultura slavă şi 
bizantină. S-ar fi numit Saul, pentru că făcea parte din 
tribul lui Beniamin, şi Paulus, ca mare gens romana al 
Paulilor, acest nume fiind indicat pentru viitorul 
cetăţean roman. Nu se ştiu multe despre copilăria lui 
Pavel, dar sigur va fi învăţat greaca comună, evident, 
latina, şi celelalte limbi ale locului, şi va fi fost un activ 
membru al vieţii cosmopolite din cetatea sa. Va fi fost 
tobă de carte, fiind inculcat cu cultura clasică şi, 
îndeosebi, cu aceea  religioasă, biblică şi rabinică, 
formarea sa intelectuală fiind făcută după textul Bibliei. 
Cultură desăvîrşită la Ierusalim, la şcoala lui Gamaliel,  
acesta din urmă fiind preţuit atît de creştini cît şi de 
iudaici. De spus că, de la părinţii săi avea dreptul de a fi 
cetăţean roman, şi că avea o bună stare materială, 
părinţii săi fiind industriaşi, adică aveau un atelier de 
ţesut stofe din păr de capră, din care confecţionau 
mantale şi corturi. Nu l-a cunoscut direct pe Hristos, 
dar i-a cunoscut pe Apostolii săi care-i propovăduiau 
Învăţătura. Cine ştie  ce l-o fi iritat profund pe Saul, pe 
atunci rabin în Tars, de s-o fi  deplasat la Ieruslaim, 
unde  devine persecutor al creştinilor. L-a uciderea cu 
pietre a lui Ştefan, ucigaşii şi-au pus hainele la 
picioarele lui. S-o fi simţit mîndru de ispravă! N-avem 
de unde şti ce-o fi fost în inima sa, şi poate că n-avem 
dreptul să-l judecăm! Alte vremuri, alţi oameni, alte 
conştiinţe! Oricum, cumplit era acest Saul, la 
începuturi... Se spune că intra în casele creştinilor şi 
lovind, probabil, tîra pe bărbaţi şi pe femei la temniţă. 
De cunoscut  această latură a personalităţii sale. Pe 
atunci deloc sfînt, Saul se dovedea un adevărat 
exponent al  ucigaşului  religios. Timp de două mii de 
ani oare cîţi îl vor copia, ca  fiind un exemplu deloc 
părelnic. După împrăştierea comunităţii creştine din 
Ierusalim, zelos, Saul vroia s-o desfiinţeze şi pe  aceea 
din Damasc.  Şi el porni către această cetate, 
împuternicit cu scrisori de la  marele preot şi înconjurat 
de o gardă dată de la Sinedriu. Era învîrtoşat s-o facă!

Şi atunci s-a petrecut minunea: Într-o lumină 
strălucitoare, ziua în amiaza mare,  i s-a arătat Iisus, 
care i-a zis: 

Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?
Iar el a zis: Cine eşti, Doamne?
Şi Domnul i-a zis: Eu sunt Iisus, pe care tu Îl 

prigoneşti!
Aşa se vor fi petrecînd lucrurile, altfel cum s-ar fi 

schimbat istoria. El este alesul, necesitatea. O umbră de 
politic pluteşte în această poveste. Va fi fost Iisus cel pe 
care să-l cheme, nu de la oameni, nici prin vreun om, ci 
prin voiţa Sa şi a Dumnezeului Prim, Tatăl. Iar el, Saul,  
va fi căzut cu fruntea în ţărînă, îşi va fi sfîşiat hainele, 
de ruşinea faptelor sale, şi va fi ajuns la Damasc, orb şi 
profund schimbat,  şi astfel va fi dus la preotul Anania 
care-l  va boteza cu harul Sfîntului Duh. Schimbarea 
radicală nu va fi rămas fără sens, pentru că cel convertit 
va începe să predice prin sinagogi, şi pretutindeni: Iisus 
este fiul lui Dumnezeu!  Iudeii din Damasc nu stau cu 
mîinile în sîn, se mînie foarte şi hotărăsc să-l omoare, 
dar Saul este ajutat de către ai săi să părăsească oraşul, 
coborîndu-l noaptea peste zidurile cetăţii într-un coş, (  
acesta este adevărul, Saul  ar fi încăput în acel coş 
micuţ, mi-am dat seama cînd l-am cunoscut la Efes, cu 
siguranţă mi-ar fi încăput în căuşul palmei, atît era de 
mic, dacă vorbele şi înţelepciunea sa nu l-ar fi făcut 
mare cît un uriaş). Se pare că s-ar fi retras în  Arabia, 
unde şi-ar fi desăvîrşit studiile în învăţătura creştină. Şi, 
poate,  cunoaşterea operei lui Platon. L-ar fi cunoscut 
îndeaproape pe Aristotel şi i-ar fi dirijat pe arabi spre 
aprofundarea filosofie greceşti, pe care o vor duce mai 
tîrziu în Europa. Prin el, din acea vreme, va fi început 
circulaţia operelor acestor greci, către Apus, prin fileră 
arabă. 

Vasile POPA HOMICEANU 

fascinaţia lecturii

Poezia autentică, ca orice creaţie care sugerează o 
emoţie, un sentiment, o idee, intră sub auspiciile 
principiului de sensibilitate, ea pleacă de la armonie, 
ritm şi magia metaforei. Mijloacele de exersare a 
logosului de nuanţă lirică nu pot face abstracţie de 
abilitatea cu care pactul prefigurează, insuflă şi 
imprimă o gradare a efectelor, încât repede ne dăm 
seama de substanţa versului. Sunt acestea subtilităţi 
care completează fericit ideea de creaţie veritabilă, una 
care dă naştere vibraţiei şi trăirii celor reflectate de 
autor. Ori de câte ori citesc o poezie, situată în aceşti 
parametri de calitate, încerc senzaţia că frumuseţea 
rezultă din cântecul de iubire care se împotriveşte 
inesteticului şi dezagreabilului, din ritualul liric în care 
pătrund deopotrivă şi smerenia, şi puritatea, şi visul, şi 
durerea la marea întâlnire cu „noaptea de gheaţă”. 
Mihai Liţu Munteanu se mărturiseşte sincer şi convinge 
că printre picăturile de tristeţe se strecoară dragostea ca 
obsesie încăpăţânată, ca un canon cu normele lui 
obligatorii, ca un chinuit dezacord între inimă şi minte. 
Poezie şi noapte, poezie şi viaţă, stele şi suflet încărcat 
de frigul polar, soartă şi dor, pământ şi cer între care 
amurgul se prelinge fără speranţa destrămării imediate. 

Cel de-al patrulea volum de versuri (după Vremea 
amintirii, Rătăcit în iubire, Clopote în amurg) confirmă 
binefacerile inspiraţiei, starea de spirit şi meditaţie ca 
embleme ale alegerii poeziei. Noapte de gheaţă (Vasiliana 
'98, Iaşi, 2012) relevă sensibilitatea omului ajuns la 
vârsta care nu mai permite irosirea timpului pentru 
detaliile vieţii prozaice, acum se accentuează 
momentele de intensă sălăşluire a spiritului de 

coabitare cu gândul frumos, de perpetuare a 
reveriei ca voinţă persuasivă care repetă într-
un alt registru amintirea, dorinţa, încercarea, 
drama, în ciuda faptului că nostalgiile plutesc 
paradoxal pe ape încă liniştite. Mihai Liţu 
Munteanu nu-şi mai îngăduie ispitele de 
altădată, acum el „aruncă o privire în urmă” 
şi ascultă „ecoul iubirii” ca pe o „furtună pe 
munte şi pe câmpii, / de aceea tună şi fulgeră 
departe…” Autorul Nopţii de gheaţă îşi extrage 
temele, adesea, din gândul şi intelectul cu iz 
filosofic, punându-şi mereu problema naturii 
principiilor. Cu siguranţă i-a adâncit pe 
Anaximandru, Anaximene, Anaxagoras şi 
Heraclit, cei care căutau raţiunea de a fi a 
bucuriilor şi a elementelor apărute prin 
disocierea contrariilor. Pornind de aici, poezia 
preface, învăluie şi transfigurează principiile 
de bază ale gândirii lor, ea saltă focul la logos, 
apa se schimbă (nu te poţi scălda de două ori 

în acelaşi râu), aerul e mai străveziu şi prin el zborul se 
îndreaptă spre iluminare şi iubire, pământul ia forma 
trupului plin de vrajă: „Am cules iar stropi de rouă / În 
al inimii pocal / De pe buzele amândouă / Le adun să 
fac izvor. / Roua ochilor albaştri / O adun să fac 
fântână / Vino, să culegem aştri / Pentru râuri de 
lumină” sau „Mi s-a părut că s-a deschis / Şi pentru 
mine o poartă / Căci am păşit peste abis / Dintr-o 
soartă-n altă soartă… / De asemenea s-a stins / Ca un 
cărbune-n vatră, / De-aş fi lemn m-aş fi aprins / Un foc 
în altă piatră”, peste toate însă domneşte şi „arde” 
timpul necruţător: „Un cântec de lebădă s-aude pe ape 
/ Timpul mă arde, mă arde. / În raze de lumină cine să 
mă scalde / Dacă numai munţii îmi sunt aproape!”

Să subliniem doar câteva caracteristici ale poeziei lui 
Mihai Liţu Munteanu. El face aproape o obsesie pentru 
esenţa iubirii, având nostalgia celui mai profund 
sentiment uman, pe care nu-l expediază niciodată în 
zona licenţiosului. Confesiunile sale lirice se înscriu sub 
influenţa deprinderilor culturale, să nu uităm că 
autorul şi-a petrecut o mare parte din viaţă în universul 
bibliotecii. Întâlnim în versurile lui o fiinţă sfioasă, 
parcă ar îndrăzni, parcă n-ar îndrăzni să se destăinuie, 
fapt datorat poate şi singurătăţii în care s-a retras. În 
poezie abundă iluzii, decepţii, frustrări, gânduri şi trăiri 
mocnite în cenuşa uitării – toate un fel de înscrisuri care 
se cereau ieşite la lumină. Este o poetică de simţire a 
adâncului ontologic, existenţialul manifestându-se într-
o strânsă conexiune cu metafizicul, şi nu e de mirare 
acest lucru având în vedere şi pregătirea sa filosofică. 
Narcisist-primordială până la un punct, poezia 
ilustrează imagini ale melancoliei, simboluri şi 
simţăminte ieşite parcă dintr-un abis al sinelui. Nu în 
ultimul rând, poetul este un iremediabil ataşat de 
natură, de locurile natale, de obiceiuri şi tradiţii, el 
dăinuie din izvorul obârşiilor, de unde se vede că în 
scrisul lui exaltă sentimentul liric intens, punctat adesea 
de viziunea tragică a realităţii.

Sunetele lirei din Noapte de gheaţă (volumul este 
prefaţat cu un amplu studiu al poetului Constantin 
Mănuţă) par mult mai înrudite, corespondente, similare 
cu un „ceva” despre care creatorul are conştiinţă că el 
însuşi se apropie de universul acelui necunoscut 
cuprins în starea constitutivă a fiinţei. Semnele acelui 
„ceva” pot sau nu pot fi exteriorizate, funcţie de 
simţămintele inexprimabile sau redate prin formele 
diverse ale limbajului. Intervine aici o determinare 
specială a intenţiei e a scrie. Mihai Liţu Munteanu a 
aflat calea care i se potriveşte cel mai bine, este cea a 
rostirii lirice. Acest nou volum poate fi considerat un 
edificiu poetic mai inspirat şi mai realizat decât celelalte 
cărţi, este într-un fel o combinaţie frapantă de 
romantism şi condescendenţă a vieţii omului ajuns în 
împăcare şi accepţia clipei ce va să vină. Este clipa care 
reaminteşte că omul nu este chiar măsura tuturor 
lucrurilor.

Sîntem, la Efes, şi ne plimbăm pe Aleea Coloanelor. 
Ne împiedicăm de semnul care arată drumul către Casa 
Plăcerilor, o talpă de picior săpată în marmură,  iar Saul 
rîde pe sub mustaţă. Din zîmbetul său subtil mi-am dat 
seama cît de mult iubeşte teatrul, pe Afrodita,  jocul de 
zaruri şi Republica lui Platon.   Făcuse prima călătorie 
misionară, acum o făcea pe ce de-a doua, şi, părea, 
oarecum, îmbătrînit, dar încă plin de  datul călătoriilor 
şi iluminat de acela al misiunii sale. Am intrat cîteva 
clipe în iatacul unei curtezane, dar el s-a retras uşor, ca 
un fum, zicîndu-mi: Poarta Magnezia ar trebui vopsită 
în roşu. Aici va fi închisoarea mea. A rîs. Iar eu m-am 
aşteptat să-mi vorbească despre filosofi. Nici un cuvînt 
mai mult. Iată cum  nişte preoţi care se cred doctori 
aruncă pe aleea de piatră încinsă cu apă, şi aleea se face 
gheţuş, iar noi  cădem şi avem nevoie de îngrijiri. Să 
reclamăm oare mişelia? Nu,  soarele ne rîde în faţă, 
pentru că apa se evaporă într-o clipită şi urmele 
fărădelegii dispar. Pavel îşi oblojeşte singur rănile, mă 
unge şi pe mine cu tincturi şi mergem mai departe către 
toaleta publică...  Un vînt lucios dinspre răsărit... Aici 
sclavii se îngrijesc de bogaţi, iar spionii  participă ( 
pidosnic, şi în căcat) la discuţia dintre un magistrat şi 
un corăbier bogat, adăpostiţi în latrină, şi ne întrebăm: 
oare ce-or fi simţind, acolo!... Pun la cale o răzmeriţă! 
Gîndeşte filosoful creştinat. Nu cred, o fi gîndul meu de 
aiurea, proiectat în mintea Celuilalt, dintr-o nevoie 
perversă a de a scăpa de obsesii. Saul se închide în sine, 
apoi,  spontan, izbucneşte, şi are ceva de spus... Îl 
urmez, mirosul latrinelor acoperă soarele cu indicii 
unsuroase, şi nu-i deloc plăcut să te afunzi în umorile 
unui oraş atît de zgomotos, pătimaş şi umbrit de 
corupţie. Cei patruzeci de mucenici ai prezentului, 
dimpreună cu Anaforeea, se vor fi ascuns printre 
leandri... Şi vor fi meditat la imaginea Sfintei Fecioare, 
coborîtă , tocmai aici, într-o statuie urîtă de tot...

Nicolae BUSUIOC

Saul
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 „Este imposibil, în 
această lucrare, să evocăm 
toate aspectele hermetismului 
care serveşte de curea de 
transmisie între gândirea 
străvechiului Egipt şi 
ezoterismul occidental. 
Constructorii de catedrale 
cunosc bine scrierile 
hermetice şi le utilizează, atât 
în arhitectură, cât şi în 
sculptură”

(Christian Jacq)

Indubitabil, Egiptul a 
constituit dintotdeauna o 
atracţie irezistibilă pentru 
iniţiaţi, prin piramidele, templele, statuile gigantice, 
monumentele şi mormintele subterane, care au fascinat 
prin splendoarea şi perfecţiunea execuţiei, generaţii 
întregi de savanţi. Ce se poate afirma, de la bun 
început, fără tăgadă, este faptul că Egiptul este departe 
de a-şi fi dezvăluit toate secretele. Colindând librăriile, 
am constatat cu plăcere, de fiecare dată, că necontenit 
apar noi cărţi dedicate Egiptului, aşa încât putem 
afirma că istoria Egiptului este inepuizabilă şi anual 
apar noi descoperiri, se scriu cărţi, se întocmesc 
albume, se deschid expoziţii dedicate Egiptului. În faţa 
acestei efervescenţe creatoare este greu să ţii pasul cu 
toate noutăţile, mai ales, dacă nu te numeri printre 
specialişti. Iată, aşadar, că avem în faţa noastră o 
cercetare a unui egiptolog francez Christian Jacq*, care 
a publicat la Editura Perrin mai multe cărţi dedicate 
Egiptului, fiind premiat de Academia Franceză pentru 
L'Egypte des grands pharaons. Volumul în chestiune 
însumează un număr de 28 de eseuri care scot în 
evidenţă personaje mai mult sau mai puţin cunoscute – 
faraoni, regine, maeştri arhitecţi, scribi, preoţi, preotese 
etc. –, de la legendarul Imhotep (Cel care vine în 
plenitudine), până la Hermes Trismegistul (de trei ori 
mare, de trei ori foarte mare). Ce uimeşte la toţi aceşti 
înţelepţi este rafinamentul şi profunzimea gândirii, de 
multe ori desfăşurându-şi activitatea în medii 
potrivnice unei existenţe normale. Iar, ca o remarcă 
generală am constatat, cu satisfacţie, la lectură că multe 
din reflecţiile acestor maeştri ai gândirii egiptene sunt 
asemănătoare cu ale altora, care au trăit şi au meditat 
în alte zone geografice. Cartea, deşi nu are un cuprins, 
dispune de hărţi, introducere, bibliografie la fiecare 
capitol şi o bibliografie generală, precum şi o listă a 
dinastiilor şi a faraonilor egipteni, din epoca 
predinastică până la invazia arabă din 639 d.Hr., atât 
de nefastă, încât califul Omar a distrus şi ceea ce mai 
rămăsese din biblioteca din Alexandria. Se constată, 
astfel, că egiptenii nu puneau bază pe o istorie a 
evenimentelor şi a anecdotelor, ci, dimpotrivă, pe 
cultivarea înţelepciunii şi a sacrului, faraonii egipteni s-
au străduit să promoveze valorile spirituale – 
dreptatea, adevărul, justiţia, armonia –, întruchipate de 
Maat: „şi faraonul însuşi, departe de a se limita la o simplă 
activitate de om al puterii sau de personaj politic, trebuia să 
se afirme ca un înţelept, practicând o activitate legată de 
armonia cosmosului. Servitor al zeilor şi al poporului său, el 
era de asemenea şi ghidul spiritual” (p. 10). Citind cartea, 
constatăm asemenea lui Goethe că oameni inteligenţi 
au existat dintotdeauna, indiferent de locul unde au 
trăit, de aceea, între reflecţiile lor se pot stabili analogii. 
Spune, prin urmare, Goethe: „lumea e acum atât de 
bătrână şi în mileniile trecute au trăit şi au gândit atâţia 
oameni de geniu, încât foarte puţine lucruri noi au mai 
rămas de spus şi de dat în vileag” (v. Johann Peter 
Eckermann, Convorbiri cu Goethe în ultimii ani ai 
vieţii sale, 1965, p. 291). Aşadar, un prim portret 
asupra căruia ne oprim este acela al lui Ptah – Hotep 
(Ptah este în plenitudine, vizir, înţelept şi autor de 
succes), trăitor în timpul faraonului Djedkare Isesi 
(2414 – 2375), care după o viaţă exemplară trăită în 
serviciul faraonului său şi ajungând la vârsta 
matusalemică de 110 ani (dintre greci, Gorgias ar fi 
trăit 108 ani, iar Isocrate 98 de ani, lăsându-se să moară 
de foame) s-a hotărât să redacteze Maximele 
cuvântului împlinit, rod al experienţei sale. Textul în 

chestiune s-a bucurat de o mare preţuire la generaţii 
întregi de căutători de înţelepciune, revenind în 
actualitate în secolul al XIX-lea. Devotat faraonului său 
şi serviciului lui Maat (justiţie, armonie), Ptah – Hotep 
evită agitaţia şi goana după plăceri şi bunuri materiale, 
recomandând moderaţia, cumpătarea şi împlinirea 
spirituală: „A atinge înţelepciunea nu pretinde nicidecum o 
descendenţă carnală. Dacă vrem să trăim în pace, trebuie să 
ne mulţumim cu ceea ce posedăm. Astfel, zeii se arată 
generoşi şi darurile vin de la sine în favoarea unei fiinţe 
lipsite de spirit de posesie... Şi să nu ne încredem în 
acumularea de bunuri materiale. Sursa tuturor relelor? 
Aviditatea. Această maladie este incurabilă, nici un medic 
nu o poate eradica. Ea seamănă nefericirea în tine şi în jurul 
tău. Numai constanţa sufletului permite să o eviţi, să nu 
risipeşti acţiunea dreaptă şi să dezvolţi puterea creatoare. Se 
cade, aşadar, să ne urmăm inima şi nu să ne ascultăm 
pântecele... Virtutea majoră: tăcerea. Păcatul capital: 
vorbăria. El nu vorbeşte decât dacă este capabil să aducă o 
soluţie. Să vorbeşti, într-adevăr, este mai dificil decât oricare 
altă muncă” (p. 30). Oricât ar părea de paradoxal, astfel 
de probleme i-au preocupat în mod independent pe 
Pitagora (v. Versurile de aur, Carmen aureum / 
Cuvântarea sacră - „Pe acestea să le ştii, - deprinde-te-a 
stăpâni următoarele: Mai întâi de toate pântecul, apoi 
somnul, poftele trupeşti şi mânia”) şi Lao Zi care în Dao 
de Jing dă multe sfaturi utile (cităm din una din 
ultimele traduceri realizate de Su Yan, în 2009, căci 
între timp a mai apărut şi traducerea lui Nicolae 
Constantinescu: „Cel ce ştie nu e vorbăreţ; cel ce e vorbăreţ 
nu ştie”, 56,1; „Iubirea de sine să fie mai mică şi dorinţele 
mai puţine... Când dorinţele pier, inima oamenilor nu se mai 
tulbură şi atunci pacea şi ordinea se vor statornici de la sine 
în lume”, 37,4). Secretul dezbaterii: lasă-i pe înfumuraţi 
şi incompetenţi de a se produce, căci astfel se 
devalorizează singuri. În fine, spre finalul existenţei 
sale Ptah – Hotep recomandă bunătatea şi evitarea 
vanităţii din pricina erudiţiei, indicând consultarea 
atât a ignorantului, cât şi a savantului „pentru că nimeni 
nu a atins limitele artei sale, pentru că nu există artizan ca 
să fi dobândit întreaga strălucire” (p. 29), sfaturi ce ne 
amintesc de Seneca („A fi treaz şi cuminte, atunci când 
toată lumea umblă beată şi vomează, este semn de mare 
putere sufletească...”, v. Scrisori către Luciliu, 1967, p. 
45), sau de Ecclesiast. Faraonul Unas (ultimul din a 
cincia dinastie) a domnit aproximativ 30 de ani (2375 – 
2345), rămâne în istorie prin decizia de a consemna în 
piatră tradiţia orală: „Graţie regelui Unas, piramida 
vorbea. Lungi coloane de hieroglife acoperite de o tencuială 
bleu-verde oferă textul fundamental al spiritualităţii 
faraonice... Primele cuvinte ale acestei cărţi misterioase, al 
cărui studiu detaliat va necesita cercetări îndelungate, 
afirmă: <Faraonul nu a plecat fiind mort, ci a plecat fiind 
viu>... După textele piramidei lui Unas secretul vieţii rezidă 
în lumină. Faraonul devine şi el o fiinţă de lumină, deci util, 
şi strălucitor în Orient, asemănător unui nou soare... <Pe 
pământ existăm, este precizat acolo, în cer, trăim>. Graţie 
puterii hieroglifelor compunând acest ritual de o putere 
neegalată, regele accede la paradisul Lumii de Dincolo şi 
parcurge universul prin mijlocirea a neîncetate mutaţii... Ni 
se pare imposibil să percepem valorile spiritualităţii faraonice 
şi bazele civilizaţiei sale dacă ignorăm conţinutul din 
Textele piramidelor. Graţie locuinţei pentru eternitate a 
lui Unas, avem acces la gândirea înţelepţilor fondatori, 
printre care Imhotep, şi împărtăşim elanul creator al unei 
epoci de aur, învingătoare asupra morţii” (pp. 32 – 33). 
Greu de stabilit, în timp, când a trăit profetul Ipu – Ur. 

Se consideră, totuşi, că Ipu – Ur a vieţuit în Prima 
Perioadă Interimară (între sfârşitul Regatului Vechi şi 
naşterea Regatului Mijlociu, adică între 2180 – 2060). 
Profeţiile lui Ipu – Ur prevăd o perioadă dificilă pentru 
Egipt, încât ţara va fi lipsită de înţelepciune şi existenţa 
unui faraon capabil: „Regula lui Maat va fi uitată, 
prădătorii vor domni ca stăpâni. Răul şi crima vor fi 
omniprezente, omul virtuos va merge trist, şi individul 
josnic va triumfa” (p. 41). Însă, Ipu – Ur nu-şi pierde 

speranţa. Egiptul depăşeşte criza, iar din textul 
Învăţătură pentru Merikare aflăm că un nou faraon a 
pus capăt nenorocirilor. Această carte a fost scrisă de 
faraonul Kheti care dorise să-şi iniţieze fiul în secretele 
unei guvernări înţelepte. Evident, astfel de cărţi s-au 
scris şi în epocile mai apropiate de noi. Semnificativ e 
faptul, că regele Kheti îi cere fiului său Merikare să 
mediteze la Judecata de Apoi. Mormântul lui 
Montuhotep al II-lea a fost descoperit în 1898 de H. 
Carter, arheolog care a descoperit şi locul de veci al lui 
Tutankhamon (faraon dispărut în plină tinereţe, la 18 
ani, după cum aflăm din cartea scrisă de Joyce 
Tyldesley Egipt. Redescoperirea unei civilizaţii 
pierdute, 2007, care tratează contribuţiile la 
cunoaşterea istoriei Egiptului ale lui Champollion, 
Belzoni şi Carter), deşi din prezenta lucrare aflăm că 
celebrul faraon s-a stins la vârsta de 25 de ani, p. 91. 
Montuhotep II a domnit 50 de ani, puţin, în comparaţie 
cu Pepi II (94 de ani) şi Ramses II (67 de ani). Alţi 
faraoni care s-au remarcat prin conştiinciozitate şi 
putere de muncă: Sesostris III („Întrupare ideală a 
înţeleptului, acest faraon nu neglijează nimic şi se preocupă, 
noapte şi zi, de fericirea poporului său”, p. 50), regina 
Hatşepsut, frumoasă ca şi Nefertiti („Hatşepsut continuă 
să exercite o veritabilă fascinaţie care, vom constata imediat, 
nu subliniază mari fapte istorice, ci materializarea unei 
înţelepciuni şi a unei spiritualităţi transmise, cu precădere, 
la Dein el – Bahari, pe malul stâng al Nilului, în apropiere 
de Teba, unde ea a dat ordin să fie ridicat un templu fără 
asemănare”, p. 60), Tutmosis III („Memoria colectivă va 
conserva o imagine profundă a acestui faraon, fiu al zeului 

cunoaşterii şi considerat ca <Tată al taţilor>. Devenit un 
erou de legendă, după modelul lui Sesostris al III-lea, unul 
dintre modelele sale, el era încă venerat, la multă vreme după 
moartea sa, după cum o dovedesc scenele din mormintele 
epocii ptolemaice”, p. 69 / 70), Akhenaton (faraon care a 
dat naştere la numeroase discuţii în legătură cu 
impunerea lui Aton ca singură zeitate, un monoteism 
religios anterior celui impus de evrei prin religia 
mozaică. Împreună cu soţia sa Nefertiti a avut şase 
fiice, dar unii specialişti cred că, şi Tutankhamon a fost 
fiul său şi al celebrei regine), Sethi I. În fine, dintre 
scribii care s-au remarcat prin înţelepciunea lor se mai 
pot menţiona Ani („Ce este mai monstruos, conform 
scribului Ani? Tumultul, vacarmul, zgomotul, strigătele. Să 
te rogi cu o inimă iubitoare înseamnă, mai ales, să faci 
linişte. Chiar şi în mijlocul unei mulţimi care urlă, înţeleptul 
rămâne tăcut. Atunci când se exprimă, nu trebuie să dea 
dovadă de uşurătate şi să se lanseze în discuţii inutile. Omul 
se distruge din cauza limbii sale, hotărârile greşite îl conduc 
la pierzanie”, p. 81), Horemheb, Amenemope (autor al 
unei cărţi de Înţelepciune, care va fi apreciată până 
târziu, inspirând pasaje din Biblie), Petosiris („Să spui o 
vorbă bună este o mare realizare; şi aşa cum vei acţiona, aşa 
vei fi tratat”, p. 126), Ankh – seshonkhy (asemenea lui 
Boethius, care a scris în detenţie Mângâierile 
filozofiei), a fost închis, ocazie de a redacta o carte de 
Înţelepciune, care citită de faraon i-a asigurat 
eliberarea. În sfârşit, ultimul capitol – Calea 
înţelepţilor – este o retrospectivă a gândirii şi a 
înţelepciunii egiptene, Egiptul fiind ţara unde s-au 
iniţiat Pitagora, Platon (a se vedea dialogul Phaidros), 
Moise. Evident, o lectură utilă, plină de învăţăminte. 
Ce s-ar mai putea adăuga? Doar că, într-o epocă de 
criză acută, o astfel de carte oferă din belşug 
guvernanţilor modele, soluţii, certitudini. O 
recomandăm cu căldură. 

* CHRISTIAN JACQ MARII ÎNŢELEPŢI AI 
EGIPTULUI ANTIC. DE LA IMHOTEP LA HERMES 
TRISMEGISTUL. Traducere din limba franceză: Alexandru 
Nicolae, Pro Editură şi Tipografie, 2007
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ut pictura poesis

Au fost odată ca niciodată povestea fiinţei şi a 
omului. Apoi, basmul a deschis spaţiul, l-a îmbrăcat în 
timp, iar traseul a cunoscut voluptatea incomensurabilă 
a celor două. Căci nu există secundă sau linie care să nu 
caute înăuntrul lor – înăuntrul clipei lor măsurate – 
totalitatea care scapă oricărei configurări. Atât vastitatea 
cât şi clipa nasc obsesiile a ceea ce trebuie recuperat – o 
frumoasă suită de recuperări este orice poveste, un 
infinit balans al omului între ceea ce este şi rămâne 
pierdut şi ceea ce trebuie neapărat găsit sau dibuit 
măcar într-o privire fugitivă (acea privire pentru care 
asudă în noi fiecare fir al existenţei). 

Unde? şi Când? se întreabă omul, fiindcă destinul, de 
cele mai multe ori, trebuie calculat cu astrolabul pe 
hărţile intime ale spiritului. Sunt cei care, explorând, au 
încercat, de fapt, să-şi cucerească veşnicia – şi nu este 
oare acesta singurul loc-moment la care se poate spera cu 
înfiorare? În fond, meridianele tind toate să se 
întâlnească în extremul nordic al fiinţei… 

În expunerea despre Tinereţe fără bătrâneţe din 
Sentimentul românesc al fiinţei, Noica afirmă că „În faţa 
basmului acestuia nu poţi fi decât uimit”. Dar nu doar 
atât – înfiorat, tulburat, răvăşit, instigat către segmentele 
nevăzute şi nebănuite ale propriei firi, s-ar putea 
adăuga. Fiindcă este un basm în faţa căruia oricine îşi 
resimte pieirea revelată ca un secret pe falia îngustă 
dintre timpii morţi ai ezitărilor şi deliciul avântului 
supra-uman care ne stăpâneşte uneori, în momentele 
noastre de graţie. Iar basmul ridică următoarea 
problemă: Unde şi când suntem întregiţi şi unde şi când 
ne frângem în noi înşine şi, mai ales, unde şi când 
participăm la Adevăr? Căci, fără îndoială, prin stratul 
poros al existenţei noastre, există clipe în care Cuvântul 
şi sensul ne sunt vecinătăţi, aşa cum există şi altele în 
care acestea ne rămân străine. O limpezire în ecoul 
cavernelor ontologice ar echivala cu făgăduinţa aşteptată 
de pruncul care plânge în sânul mamei sale – şi spun 
aşteptată, pentru că, deşi în pântecul matern un există un 
a priori al cunoaşterii, totuşi putem îndrăzni să credem 
într-o intuiţie maximizată a simţurilor care freamătă în 
speranţa unui adevăr al vieţii. Al unui sens – ultim, s-ar 
zice – pe când, în realitate, acest sens este singurul care 
prezidează actele ce vor urma – aşadar, un sens al 
principiului lucrurilor pe care omul nu doreşte a le 
risipi, ci a le aduna conştiincios şi conştient în el însuşi 
pentru o devenire totală, justificată dincolo de 
conjuncturile raţiunii. Un destin prin alegere, în 
consecinţă, atunci când, la capătul capilarelor fragile ale 
posibilităţilor, se întrevede legea absolutului – acea lege 
aproape iluzorie, plasmatică, promisă parcă, la fel ca în 
basm, din generaţie în generaţie. Tatăl promite fiului 
mântuirea – regele regatului pământesc promite 
printului încă nenăscut moştenirea care evadează speţei, 
dar care, singură, o împlineşte. 

O făgăduinţă care nu este doar pentru a-l împăca, 
aşa cum îi mărturiseşte tatăl aproape scuzându-se, adică 
scuzându-şi respectabilitatea omenească în faţa unui 
lucru de neconceput. Şi este adevărat: tatălui-împărat îi 
este imposibil să-i ofere fiului ceva mai mult decât 
himera fericită a făgăduinţei pentru care acesta din 
urmă trebuie, după cum şi alege, să cutreiere lumea 
până ce o va găsi. Spaţiul şi timpul realităţii pot fi 
trecute şi derulate în cel care continuă speţa, dar un 
spaţiu şi un timp al spiritului zămislesc germenele 
adevărat al noii existenţe. Abia sub presiunea acelui 
germen, care odată insinuat nu mai acordă situaţii 
atenuante vreunei alte alternative, cuvântul făgăduit 
începe a lucra înăuntrul omului şi a-şi depune orizontul. 
Este eterna dimineaţă a vastităţii cristalizate în ochii 
celui care o ia asupra sa şi care transfigurează totul 
pentru a-i dobândi priveliştea. Căutarea, calul şi armele 
părintelui, parcursul cu etapele sale – toate survin drept 
componente fireşti ale sensului-principiu care emană un 
singur şi unic traiect: cel drept, scânteiat în sinele 
omului. Atunci, spiritul şi-a eviscerat măruntaiele 
organice, ale „devenirii întru devenire” cum o numeşte 
Noica, adică ale ştiutului consimţit şi verificat de cei 
pentru care necunoscutul înseamnă primejdie. (Sau, mai 
curând, nu şi le-a eviscerat, ci le-a redus la minim 
intensitatea chemării.) Totuşi, necunoscutul de dragul 
necunoscutului nu ar reuşi să proiecteze aceeaşi pulsaţie 
ce rezidă în acest „sunt nevoit să cutreier toată lumea” 
pe care i-o declară fiul părintelui său. Cu alte cuvinte: 
sunt nevoit să depăşesc lumea întreagă, s-o răzui din 
faţa ochilor, s-o cuceresc prin drumul meu pentru a 
filtra totul şi a obţine în final ceea ce, de bună seamă, se 
află dincolo de lume! Dar, totodată, în ea – sau, şi mai 
precis, lumea se întinde de fapt ca veşmânt urzit peste 
principiul ei. Înainte de orice, Cuvântul adevărului şi-a 

clădit creaţia, presărându-şi în ea semnalele scoase la 
iveală de făgăduinţă. Şi lumea devine povestea 
Cuvântului, rostirea preluată ca sentiment al spiritului 
ce tulbură ordinea narativă a lumescului pentru a se 
împărtăşi din ordinea lirică – vie – a absolutului. 

Problema lui a fi trebuie deci restrânsă din 
desfăşurările ei ce multiplică necontenit devenirile până 
la o aduce din nou în punctul ei critic, esenţial. În 
fervoarea traseului, spaţiul şi timpul sunt devorate – e 
goana etapelor, a celui ce trebuie să învingă ceea ce deja, 
prin forţa alegerii făcute (alegere şi legământ), a învins 
în sine. Nu sunt oare teritoriile Gheonoaiei şi ale 
Scorpiei, teritoriile propriei înţelegeri ce vrea să se 
descopere? Căci toate probele se preschimbă în 
mijloacele necesare ale omului care-şi zămisleşte 
propriul spaţiu şi timp – dimensiunile aleargă şi 
converg către o unică ţintă, ele există doar pentru aceea 
şi alcătuiesc viaţa spiritului ce-şi desface treptat 
legăturile. Se impune astfel o eliberare de toate legile – 
fiul de împărat le acceptă, şi le asumă, iar nu le neagă. 
Nici nu ar avea cum – ele nu pot fi ocolite, de ele nu se 
poate dezice, ci le poate doar învăţa taina prin 
dificultatea lor. Pentru a atinge incandescenţa 
Cuvântului, el trebuie în sine însuşi să devină 
incandescent. Să se abandoneze prefacerii, devenirii 
totale ce în setea ei nu cunoaşte margini. Iar asta 
deoarece fiul de împărat a fost de la bun început – de la 
naştere – sub semnul acelor limite care clatină 
orânduirea firii, care anticipează un destin formulat ca 
un cocon în jurul lumii. În acest basm, nu omul a fost 
născut în lume, ci lumea şi-a colorat în om conturul, 
purtând elanul existenţial către graţia veşniciei. 

Aşadar, naşterea în lume presupune aici prea puţin 
naşterea întru lume, după cuvântul atât de drag lui 
Noica, ci mai curând naşterea întru absolut. Nu poartă 
în ei nevoia împlinirii şi greaţa de insuficientul lumii 
decât cei care şi-au sfărâmat confortul prea-plinului gata 
orânduit. Altfel, timpul şi spaţiul ar adăsta în ei calm, în 
acea linişte a liniilor care curg toate la unison în tempo-
ul unui cântec moştenit de la genitori. Dar tocmai că 
timpul şi spaţiul sunt dăruite sub forma unui capriciu: 
al acelui vag inexistent ce culmină în tensiunile trupului 
şi ale spiritului între care fricţiunile ard când la foc 
scăzut, când explodează pentru a nu mai putea fi 
reconciliate. Gheonoaia şi Scorpia, apoi pădurea 
sălbăticiunilor sunt instanţele trupului pentru care 
dimensiunile spaţio-temporale sunt reale, ba chiar sunt 
Realitatea – aceea organică, de netăgăduit, personală şi 
totuşi, simultan, generală. Pare că omenirea întreagă în 
cursul ei i se împotriveşte fiului de împărat. Accentuez: 
omenirea, iar nu umanul ca plăsmuire a Creatorului ce-i 
imprimă suflul creaţiei, căci omenirea se poate lesne 
falsifica sub bisturiul logicii, al raţiunii, al psihologiei, al 
încăierărilor de teorii a căror unică izbândă este aceea 
de-a oferi un interesant program al păcatelor. Nimic mai 
mult, pentru că orice cauzalitate organică dispune 
spaţiul şi timpul în radiografii ale omului prădat de 
antecesorii săi şi de amprentele acestora, pe când 
disputa sufletului cu lumea are valoarea veşniciei în 
care există – ei bine, acolo chiar există – uitarea!

Dar unde şi când? „Aci este!” îi răspunde doamna 
palatului lui Făt-Frumos. Se pune deci întrebarea: cum 
trebuie oare citită această afirmare a veşniciei, adică a 
ne-timpului şi a ne-spaţiului? Poate ne-ar plăcea – şi de 
ce nu, ar fi chiar necesar – s-o citim altfel: în sensul că 
„Aci există acel este! Abia aci putem discuta despre este, 
despre a fi în toată puterea sa, neştirbit de modalităţi şi 
de subterfugii, nedislocat din semnificaţia sa, 
nemodificat dinăuntrul său, adică dinăuntrul 
Cuvântului!”. Aci, şi nu în altă parte, aci şi nu înainte – o 
vorbă atât de mică şi de blândă pentru întreaga 
imensitate a sensului ei. Aproape că pare că n-ar fi putut 
fi exprimată mai bine în nici un alt fel: o măreţie de 
surle şi de trâmbiţe, un vertij ecstatic de lumină şi de 
muzică precum în Paradisul dantesc, o formulă a 
elocinţei sau a retoricii nu ar fi putut-o încadra mai bine 
simplităţii sale. Probabil numai basmul putea capta 
înăuntrul ei – formula celei dintâi vrăji a lumii şi a 
lucrurilor – ca astfel să contopească în această 
neasemuită simplitate clipele pure ale timpului şi ale 
spaţiului. Aci – adică în acest punct care-şi este suficient, 
vecin sieşi, absolut, vast şi redus la sine – este – nu a fost 
şi nici va fi sau ar fi sau să fie, căci acelea ar ondula deja 
alte modulaţii pentru ceea ce se poate spune doar aşa. 
Singura soluţie – dacă putem s-o numim soluţie! – a 
veşniciei şi a fiinţei întregite. În clipa dinaintea trezirii la 
viaţă a lucrurilor şi a actelor ce trebuie – o amară 
datorie! – să devină şi deci, să se treacă şi să fie trecute 
de timp şi de spaţiu deopotrivă, s-a întâmplat această 
minune ce nu poate fi gândită altfel. (În comparaţie cu 
această simplitate, A fi sau a nu fi-ul shakespearean joacă 
încă la tombola manierelor elegante!) Aşadar, sub fiorul 
clar al acestei expresii – fiindcă este, fără îndoială, una 
dintre expresiile esenţiale ale acestui basm – cum 
trebuie văzut tot ceea gravitează în jur? 

Din Cuvântul etern, încă nevopsit în stindardele 

trecerii, se încheagă de fapt heraldica timpului vieţuit din 
spaţiul locuit. Veşmântul spiritului îşi încheie călătoria 
doar în locul-moment care este aci. Către acesta s-au 
concentrat (căci în spirit, este permanent vorba despre o 
concentrare ca ispită imanentă) toate depărtările şi 
aproprierile de linii şi de secunde: pare că necunoscutul 
nu există decât în acele galerii care comută ecourile 
Cuvântului cu care au fost irizate de la bun început. Mai 
aproape-le sau mai departe-le aparţin doar lumii omului, 
lumii vieţii vieţuite cuviincios după veche orânduire, 
pentru că doar omenescul cunoaşte acel travaliu al 
succesiunii de tentative de-a se îndrepta către ceva. Dacă 
adevărul Cuvântului este Verb prin excelenţă, atunci 
neapărat, omul şi fiinţarea sa sunt adverbele asemenea 
unor vectori cu direcţia către scopul lor suprem, după 
cum le vede Meister Eckhart. Aşadar, în lume, omul se 
poziţionează mereu în preajma adevărului, descriindu-
şi continuu alte şi alte elipse, sărind înainte şi înapoi pe 
câte un alt orbital – uneori, mişcarea lui către Cuvânt îşi 
înteţeşte traiectul, alteori, aceasta scade undeva în 
penumbra adevărului. De aceea, pentru toate aceste 
ipostazieri, discuţia se pune în termenii unui trecut-
prezent-viitor încadraţi spaţial în aici-acolo. Totuşi, pentru 
gramatica profundă a lumescului, a spune în prezent 
„Aci este” înseamnă prea puţin fiindcă, în lume, orice 
punct şi orice secundă sunt doar instanţe fulgurante, 
identitatea precare, imposibil de eternizat la valoarea 
formulei folosite de doamna palatului în faţa lui Făt-
Frumos. Chiar în siguranţa (iluzorie, de altfel) a 
orbitalului pe care omul se stabilizează în lume, mersul 
spiritului dinamitează şi spulberă orice aici şi orice 
acum. În fond, într-o mare măsură, hic et nunc 
denumeşte cea mai mare amăgire a omului – e speranţa 
tardivă de-a putea capta un instantaneu care pare să nu 
fi fost nicicând oferit nouă, sau mai bine zis, ne-a fost 
oferit doar în vederea supremului hic et nunc care marca 
veşnicia… 

Prin trecut-prezent-viitor, prin aproape-departe, sunt 
dispuse tot atâtea variante ale spiritului ce luptă în 
permutările organicului. Iar ceea ce este considerat a fi 
absurdul are sens doar între aceste întreceri şi încercări 
ale depăşirii, căci în adevăr, o lumină limpede şterge 
orice frontieră şi întregul ghem de limite îşi descâlceşte 
nodul în revelaţie. Desigur, exprimarea basmului „nu 
după multă vreme se şi însoţi cu fata cea mică” 
demonstrează poate o superbă ironie: în măsura în care 
timpul s-a dizolvat cu totul, vremea poate fi mai multă 
sau mai puţină – din punct de vedere calitativ, nici nu 
mai contează. Interesant faptul că, abia după însoţirea 
lor, doamnele „îi deteră voie să meargă prin toate 
locurile de primprejur, pe unde va voi” – adică abia 
după ce Făt-Frumos primeşte garanţia împlinirii şi a 
participării imediate la desăvârşire, el îşi câştigă 
libertatea totală de a-şi da sieşi acel loc pentru ca locul 
să fie al său. Numai că, în acest moment – primul din tot 
basmul – intervine interdicţia: „numai pe o vale, pe care 
i-o şi arătară, îi ziseră să nu meargă, căci nu va fi bine de 
el; şi-i şi spuseră că acea vale se numeşte Valea 
Plângerii”. În eseul său, Noica trece cu vederea acest 
detaliu: formulându-şi rugămintea, doamnele „îi şi 
arătară” acea vale! Aşadar, Făt-Frumos nu era numai 
conştient de existenţa ei sau de existenţa ei sub semnul 
pericolului, ci a şi văzut-o – ştie unde se află, acest lucru 
nu constituie un secret, şi mai ştie şi cum anume se 
prezintă acel spaţiu interzis. Şi, probabil, la vederea lui, 
nimic deosebit sau ieşit din comun nu-i stârneşte 
curiozitatea. (Dacă ar fi fost vorba despre o cameră 
închisă, atunci i s-ar fi arătat doar uşa, dar aşa, i se 
deschide în faţă locul în toată puterea sa…) Căci 
valoarea acelui loc nu constă în vreo particularitate a 
priveliştii – în aparenţă, o simplă vale – ci în senzaţia pe 
care el o exercită asupra omului. Iar senzaţia se află în 
strânsă legătură cu numele, împreună conlucrând la 
semnificaţia totală a locului. Pare astfel că doar prin a-i 
încălca teritoriul (şi interdicţia) omul se cufundă cu 
adevărat sub vraja acelei văi şi ajunge să-i cunoască (pe 
pielea sa) sensul denumirii. La fel ca în mitul adamic, 
bunăoară – numele în sine proiectează primejdia şi 
încifrează misterul obiectului pe care-l conjură, căci 
numele şi obiectul sunt inexorabil suprapuse, alipite. 
Pentru Adam, pomul Cunoaşterii Binelui şi Răului, 
pomul Nemuririi, nu presupune dobândirea imediată a 
nemuririi, ci doar posibilitatea ei ca orizont ontologic al 
vieţii omului, iar faptul că el ajunge să cunoască Binele 
şi Răul înseamnă că suferinţa, durerea şi fericirea nu-i 
vor mai fi străine (care era de fapt fericirea pe care Adam 
şi-o trăia în Grădina Paradisului? Nu era ea oare doar o 
frumoasă stare de amnezie şi de totală indiferenţă fără 
abisurile şi culmile pe care apoi le priveşte atât de clar în 
blestemul timpului istoric?)… 

Aşa şi în acest caz – numele şi locul converg 
indisociabil către semnificaţie, ca şi cum spaţiul ca 
pătrundere în el (şi nu doar spaţiul de sine stătător, fără 
vizitatori) îşi întrupează cuvântul sub care a fost marcat. 
Altfel, el ar putea să nici nu existe… (Ne putem închipui 
oare cum ar fi fost ca pomul oprit să fie doar admirat de 
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doua săgeată eşuată, se întâmplă ca Făt-Frumos să se 
supere, să vrea să-şi câştige cu orice preţ vânatul şi 
aşadar, „în învălmăşeală” calcă pe teritoriul oprit. Dar, 
ne întrebăm pe bună dreptate, de ce se supără el când 
dispune deja de idealitate? Cum se poate ca acest lucru 
să mai aibă un sens acolo? Dar Făt-Frumos este totuşi 
om şi nimic din ceea ce este uman nu-i este necunoscut 
– aşadar, „supărat”, el încalcă în primul rând condiţia 
pură a lui a fi, înghesuindu-şi dintr-odată vastitatea într-
un unic moment şi spaţiu. În febra clipei, o febră care 
anulează toată libertatea şi starea de graţie, Făt-Frumos 
pierde pentru prima dată esenţialul în favoarea 
instantaneului iluzoriu. „În învălmăşeală”, precizează 
basmul, întâmplarea survine drept realitate inexorabilă – 
simpla coincidenţă se decupează dintr-odată drept 
condiţie prin care se declanşează taina. 

Căci, literal, atunci Valea Plângerii se declanşează – să 
fie ea într-adevăr un spaţiu sau mai curând o stare? Un 
spaţiu ca stare! Ca senzaţie, ca efect provenit din cauza 
acelui moment de „supărare” şi de îndârjire de-a ochi 
iepurele. Însă, nici chiar aici nu este vorba de vreun 
determinism, ci, ca peste tot în basm, de o alegere: în 
fond, de ce, după a doua săgeată fără izbândă, Făt-
Frumos nu renunţă la a-şi urmări prada? Şi cum se face 
că o nimereşte abia când trece teritoriul interzis? Iar 
seria întrebărilor retorice îşi poate continua astfel 
ingenuul „dar dacă” pentru că în spatele cortinei lor 
aşteaptă un singur răspuns: omul. Omul, el şi nimeni 
altul, este cel care nu se va lepăda nicicând de-a fi ceea 
ce e – unificat, se admite, dar nu mântuit, aşadar încă 
supus, în libertatea sa, la a culmina sau la a se prăbuşi. 
Şi, se pare, tentaţia prăbuşirilor de pe versanţii perfect 
verticali ai fiinţei freamătă un deliciu de nedescris! 
Totuşi, un deliciu doar pentru clipă infinitezimală, 
microscopică, în care aparenţa dantelată a unei victorii 
inutile îi mai joacă omului sub ochi. Pentru că, doar 
destrămând unitatea în sine victorioasă, fără nevoia de 
alte confirmări anexe, omul îşi cască în sine o breşă prin 
care se împotriveşte firii deplinătăţii. (În acest basm, 
deplinătatea deţine într-adevăr o fire a sa!) E suficient 
atât: omul se împotriveşte, se masifică în el însuşi, 
trădează transparenţa unităţii şi concentrarea anterioară 
în spirit care îl condusese spre veşnicie, şi astfel, se 
produce inevitabilul – misterul este curmat. Văii 
Plângerii îi este trecut pragul nu în spaţiu, ci în chiar 
starea căreia Făt-Frumos îi face loc în el însuşi. 
Frontiera, în definitiv, conţine o reprezentare doar în 
cadrul spiritului, iar nu în spaţiul perfect, imuabil, al lui 
„aci este!”. (Cum am putea rezista ispitei de-a ne 
imagina pomul oprit ca stare perpetuată în om? E şi 
acesta, poate, un „ce-ar fi dacă” justificat de vreme ce 
blestemul adamic nu încetează a-şi sădi în noi 
germenii… Există, în fond, două stări esenţiale din punct 
de vedere creştin – cea a pomului şi a căderii şi cea a crucii 
şi a chinului ei!) Dar, înainte de a-şi asuma acea stare ca 
trăire propriu-zisă, carnală şi sufletească totodată, Făt-
Frumos ar fi fost incapabil să-i înţeleagă misterul – fără 
acea ruptură, senzaţia ar fi fost cunoscută, probabil, 
doar ca artificiu de limbaj, la fel ca cei despre care scrie 
La Rochefoucault că deprind iubirea doar pentru că li s-
a vorbit despre ea. Nimic mai adevărat – un sentiment 
capătă forţă şi intensitate în denumirea lui abia când 
este dezghiocat prin trăirea ce-l luminează şi-l valorifica. 
După cum o demonstrează basmul, atunci când senzaţia 
prăbuşirii se instalează, cea a crucii împreună cu 
mântuirea se sfărâmă iremediabil într-o speranţă 
himerică ce alimenta iniţial făgăduinţa… 

Lui Făt-Frumos nu-i mai rămâne altă cale decât să se 
întoarcă… Fragmentarea a adus cu sine organicul, i-a 
reactivat chemarea precum glasul dulce-otrăvit al 
sirenelor – doar că omul, de această dată, nu este legat 
de un catarg. Fiind complet liber, adică liber chiar faţă 
de legea împlinirii, el devine un Ulise care, odată 
descleştat din funii, se azvârle deliberat în hăul mării şi 
înoată cu toate puterile pentru a recupera cântecul 
întrezărit. Şi chiar dacă acel cântec de mult timp nu mai 
există – „părinţii tăi nu mai trăiesc de sute de ani” îi 
amintesc doamnele – acel lasciv surplus al organicului 
uman nu-i mai permite omului nici o altă alternativă. 
Din acel moment, variantele i-au apărut din nou sub 
ochi şi apoi s-au restrâns la una singură – cea a 
drumului înapoi din locul în care nimeni nu ajunsese… 
Ruptura a zămislit încă o dată aria de posibilităţi, iar în 
destinul fiului de împărat – marcat doar de orânduirea 
lumească şi de refuzul orânduirii – posibilitatea 
existentă acum este cea a îmbrăţişării timpului de care a 
ales la început să nu aparţină! Părăseşte aşadar 
doamnele, palatul, tărâmul împlinirii, căci în Făt-
Frumos sălăşluia deja imboldul acelui magnetism al 
omului către lume şi către viaţa vieţuită. De data asta, 
pătrunde cu adevărat în viaţa care-l trece şi care trece 
lucrurile: acolo, nu mai există nici o evidenţă despre 
Scorpie sau despre Gheonoaie, căci acolo presupune 
revenirea la plasa cu sute de noduri ţesută de lume 
peste adevărul spiritului. Cuvântul şi rostirea poveştilor 

la oarece distanţă fără a-i fi violat secretul?... Atunci, 
existenţa lui ar fi fost nulă, nici n-ar fi intrat în discuţie, 
pentru că semnificaţia se împlineşte doar prin acea 
bizară comuniune implicită, carnală s-ar putea spune, 
între obiectul interzis şi om. Misterul cuprinde în el 
contopirea dintre numele auzit şi omul care îl trezeşte la 
viaţă, îl activează prin acţiunea sa. Pomului i se acordă 
propriu-zis un destin abia în momentul în care intră în 
sfera omului, adică atunci când realitatea sa de obiect se 
face cunoscută ca prezenţă implacabilă, recunoscută de 
subiect. Să nu uităm că până la ivirea Şarpelui, nici 
femeii şi nici bărbatului nu le dăduse prin cap ideea de-
a râvni la acel pom, ca şi cum denumirea sa împreună 
cu interdicţia nu surescitau decât senzaţia rece a unei 
noţiuni de dicţionar. Înainte de înfăptuirea păcatului, 
adică de intrarea în ceea ce reprezintă pomul, acesta nu 
era decât o noţiune pur abstractă, nicidecum o obsesie a 
posibilităţilor ascunse în ea. Ca stare concretă, ca fapt, 
pomul există şi prinde proporţii doar prin asumarea sa 
ca realitate, deci ca realitate cu care omul ia contact şi 
asupra căreia acţionează, implicând la rândul său re-
acţiunea, reciprocitatea acelei taine a fructului oprit.) 
Acelaşi lucru se petrece şi în basm: valea nu este 
valabilă ca spaţiu „arătat”, „dezvăluit privirii”, ci doar 
ca loc asumat, ca spaţiu trăit… Înţelegem astfel ca ceva 
distinct se produce în momentul nefericit când omul va 
pătrunde în ea – abia atunci ea va deveni cu adevărat 
Valea Plângerii şi nu înainte. De aceea la auzul ei nu se 
insinuează nici o forţă exterioară care să-l atragă pe Făt-
Frumos acolo. Ea prinde contur cu toate consecinţele ei 
doar în cadrul propriului spaţiu – este doar acolo şi 
atunci, adică atunci când el îi păşeşte tărâmul. 

Şi nici nu ar putea fi altfel! De vreme ce se află în 
veşnicia împlinită, libertatea pură, vie, din care se 
împărtăşeşte nu poate fi clintită de vreo forţă sau de 
vreun magnetism al unei ispite. Făt-Frumos trebuie să fi 
încetat – prin însoţirea cu fata cea mică – să fie legat de 
ceva exterior lui care să-l modeleze şi să-i inculce vreo 
patimă… acest lucru, binenţeles, atâta timp cât se ţine 
departe de valea interzisă. În acest punct, problema 
libertăţii sale se determină într-o nouă lumină: el este 
evident liber să meargă oriunde şi să facă orice, aşa cum 
este orice om într-o configuraţie ideală, iar restricţia nu 
scade cu nimic această capacitate. Dimpotrivă, o 
accentuează, am putea spune. Paradoxal, restricţia alocă 
măreţie idealităţii – o colorează ca stare, îi dă acea 
strălucire neasemuită, valorificându-i ritmul. Idealitatea 
se manifestă ca atare, în totalitatea ei, fără ca astfel să fie 
adumbrită de stigmatul restricţiei, pentru că, după cum 
arătam mai sus, obiectul interzis rămâne deocamdată 
unul abstract. Este genul de abstracţiune care depinde 
exclusiv de om: acesta îi este misterul! Orice Vale a 
Plângerii începe şi se termină cu omul care pătrunde în 
ea – şi el chiar poate pătrunde în ea, pentru că are 
dinainte „condiţia” libertăţii. Să încercăm să ne 
imaginăm altfel lucrurile: dacă acel loc ar fi fost cu 
adevărat independent de acţiunea omului, adică dacă el 
ar fi operat o oarecare forţă proprie în afara cadrului 
sau, atunci, de la bun început, Făt-Frumos i-ar fi resimţit 
puterea şi chemarea. Pe când, lucrurile stau tocmai 
invers – chemarea intuită de om în sine însuşi este cea a 
făgăduinţei de dinaintea naşterii sale, adusă prin spiritul 
care-şi caută unificarea, iar omul este însetat de 
comuniunea în fiinţă şi în spiritul absolut, nefiind încă 
perturbat de vreo despărţire în sine însuşi. În caz 
contrar, de la bun început ar fi putut accepta 
fragmentarea ăi disoluţia proprie în lumea orânduirii 
firescului organic. Fiindcă ar fi fost de bună seamă 
nenatural ca Făt-Frumos să-şi însuşească parcursul 
făgăduinţei doar pentru a se nimici pe sine – tentaţia 
primă, incipientă, implică însă unificarea, aşa cum este 
şi normal. Destinul lui este cel al unificării şi pare că 
doar întâmplarea îl conduce către fragmentare… Să fi stat 
altfel lucrurile, veşnicia nu ar fi conţinut idealitatea 
libertăţii absolute, şi atunci ea ar fi fost doar o fărâmă, 
doar un scenariu, un decor pentru dezastrul tăinuit 
înăuntrul său. Dar acel „aci este” nu anunţă nicidecum 
un dezastru – vorbim despre frumuseţea stării totale, a 
vastităţii de necuprins care aşează lucrurile în ordinea 
Cuvântului omnipotent ce-l înzestrează, aşadar, şi pe 
om cu darul deschiderii nelimitate… Însă, adevărul 
Cuvântului nu-i poate preschimba omului natura 
umană – chiar dacă el nu mai este constrâns de nici un 
fir de forţă exterior lui, problema rămâne în forul naturii 
sale omeneşti… 

Iată aşadar şi greşeala comisă! Întâmplarea nu este 
tocmai o întâmplare – păstrându-şi natura sa umană de 
care nu se poate nicicum dezice şi pe care n-o poate 
transforma (ci poate doar uita de ea), Făt-Frumos nu-şi 
pierde slăbiciunile omeneşti. Potenţialul lor – chiar şi 
redus – există încă în el şi, deşi Valea Plângerii nu are 
încă un contur precis al semnificaţiei sale, ea capătă 
unul atunci când omul se lasă în voia a ceea ce ar fi 
trebuit să-i fie străin… Basmul ne spune că obişnuia să 
meargă la vânătoare, iar în ziua cu pricina iepurele pe 
care-l urmărea nu se lasă prins atât de uşor. După a 

răzbat prin ea ca ecouri îndepărtate, ca „fleacuri”, i se 
spune. În parte, chiar e firesc să fie astfel: nicicând 
ceilalţi nu pot recunoaşte traseul spiritului, ei fiind doar 
martori conjuncturali ai unor iluzii ce-l hrănesc doar pe 
cel care le-a cunoscut prin trăirea scăpărării. Dar atunci 
când scăpărarea s-a topit, când nu mai este făgăduinţa 
cea care incită iniţiativa spiritului, când spiritul cu totul 
s-a abandonat organicului ce l-a născut, spaţiul se 
incrustează în cea mai clară reprezentare – cea a 
pământului dintotdeauna, supus legilor trecerii şi ale 
uitării (o altfel de uitare faţă de cea existentă pe tărâmul 
împlinirii; în pântecul lumii, uitarea şi memoria primesc 
fie varianta istoriei, fie cea a mitului şi a poveştii, pe 
când în veşnicie, nici istoria şi nici povestea – ca straturi 
de grad secund – nu mai au vreun sens!). În 
reîntoarcere, spaţiul prim al absolutului este înlocuit cu 
cel inferior al dublărilor şi al multiplicărilor – în fond, 
reprezentarea se poate configura doar atunci când peste 
adevăr s-a aşternut spirala timpului şi conturul concret 
al lucrurilor. Iluzia îmbracă iluzia, una pe alta 
investindu-se după coordonarea temporală a 
catalogului istoric şi organic pentru care povestea se 
trage din străbuni şi le aparţine doar acestora. Prin forţa 
devenirii, povestea atât de vie pentru Făt-Frumos, 
pentru cel care a cunoscut-o, se preschimbă în „fleac”. 
La fel cum omul, odată tânăr şi nemuritor, îmbătrâneşte 
şi se vestejeşte. Înăuntrul sau, tânără şi vie se păstrează 
doar himera făgăduinţei… 

 „Du-te sănătos, că şi eu nădăjduiesc să mă întorc 
peste curând!” îi răspunde Făt-Frumos calului când 
acesta îi spune „Dacă pofteşti să mergi şi dumneata, 
încalecă odată şi aidem!”. Aşadar, ar fi avut încă 
posibilitatea să se întoarcă… iar speranţa făgăduinţei îi 
stăruie înregistrată în spirit – însă sub forma unei 
înregistrări bruiate, amintite vag în ultimele ei acorduri 
din surdină. Ironic, dar chiar şi în mijlocul ruinelor 
propriei existenţe, omul rămâne liber pe deplin – să-şi 
învingă numai o clipă pornirea către organic, şi ar reuşi 
oare o dată în plus să înfăptuiască traseul spiritului? 
Dar în acest moment, organicul sudat înăuntrul său cu 
patima trecerii şi a vieţuirii îşi intonează cântecul de 
lebădă: prin alegerile făcute, posibilitatea îl coboară 
către moarte… Îl coboară, în fapt, către destinul 
orânduirii pe care o părăsise. Tronul din pivniţa 
palatului: regat şi ascunzătoare a pieirii. (Cât de 
familiari ne par regii lui Shakespeare în acest moment! 
Richard al II-lea, într-un superb monolog, descrie 
coroana ca sălaş al morţii în care ea tronează şi instituie 
legile şi ritualurile conform cărora cel care o poartă îşi 
joacă rolul. For, within the hollow crown/ That rounds the 
mortal temples of a king/ Keeps Death its court and there the 
antic sits/ Scoffing his state and grinning at his pomp/ 
Allowing him a breath, a little scene/ To monarchize, be 
feared and kill with looks/ Infusing him with self and vain 
conceit/ As if this flesh which walls about our lives/ Were 
brass impregnable, and humored thus/ Comes at a last and 
with a little pin/ Bores through his castle wall, and farewell 
king!) 

Însă, în permutările domeniilor, regii lui 
Shakespeare nu par să aibă de ales: ei sunt sortiţi să-şi 
plece umili capul în faţa thanaticului conducător din 
umbră ce le manevrează sforile. În asta constă diferenţa 
– libertatea îi permite în basm fiului de împărat să 
decidă el însuşi asupra vieţii sale, să hotărască singur 
dacă şi când va îmbrăţişa destinul tronului şi al morţii. 
Iar moartea este aici chiar moartea lui, unul de celălalt 
fiind îngemănaţi printr-un subtil cordon ombilical. Dar, 
cu toate acestea, un cordon, al cărui fir atârnă în mâinile 
omului! „Bine ai venit, că de mai întârziai şi eu mă 
prăpădeam!” îl salută moartea, admiţând astfel 
necuprinsul timpului şi al spaţiului străbătute de fiul de 
împărat – un pustiu al necunoscutului uman în faţa 
căruia chiar şi moartea se poate prăpădi. Căci ea 
depinde de capriciile omului dezvăluite în clipa 
renegării voluptăţii spiritului. Dacă omul şi-ar fi acordat 
cu adevărat libertatea şi nu ar fi cunoscut prin ea decât 
unificarea şi reflectarea în absolut, atunci domnia morţii 
i-ar fi fost străină – poate, într-o oarecare măsură, o altă 
abstracţiune asemănătoare Văii Plângerii. Totuşi, Valea 
Plângerii nu semnalează doar amintirea, memoria uitată 
a organicului şi a antecedentului unei vieţi netrăite, ci 
chiar cufundarea treptată în moarte. În moartea 
personală, a lui, care a aşteptat în necuprinsul timpului 
fără măsură pentru a-şi compune actul final – „o palmă 
îi trase”, fiorul pedepsei orânduirii lumeşti, iar fiul de 
împărat „căzu mort şi îndată se făcu ţărână”… Rotirea 
întregului spaţiu al omului, cu spirit şi lume 
întrepătrunse, se contopesc atunci o ultimă oară. Clipa a 
fost bătută, împărăţia fiului de împărat se preface în 
pulbere, lutul gustă înapoi rodul lutului. Nu se poate 
spune „aci este”, căci deja, aci nu mai există nimic – 
întoarcerea ultimă s-a înfăptuit, iar din ea mai pregetă 
doar rostirea făgăduinţei ce a fost odată… 
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Dumnezeu fiind perfecţiune absolută ce nume I s-ar 
potrivi oare? Tot acolo  însă va adăuga Dionisie că 
Dumnezeu este proslăvit ca Cel fără de nume sau ca 
având orice nume. Prin aceasta se vrea a spune că 
Dumnezeu deşi nu răspunde la întrebarea: „Care este 
numele Tău?” căci prin aceasta s-ar individualiza, lucru 
imposibil în cazul infinităţii absolute, totuşi răspunsul 
său: „Eu sunt Cel ce sunt”, înseamnă că El este prezent în 
toate numele. Astfel argumentează Dionisie că Lui i se 
potriveşte şi lipsa de nume, precum şi numele toate ale 
celor existente.

Toate aceste judecăţi au fost făcute cu scopul de a-mi 
trasa propria-mi linie de gândire, deoarece încercarea 
mea nu se reduce doar la a reda acest fenomen numit 
imiaslavie sau onomatodoxie despre care S. Bulgakov 
spunea că este corect din punct de vedere mistic, ci şi de 
a-l înţelege de pe poziţia unui creştin cu o oarecare 
pregătire filosofică. În urma acestor reflecţii ajung la 
concluzia că aşa cum orice încercare de a formaliza un 
raport cu ceva indefinit este sortit eşecului, astfel în cazul 
oricărui raport cu o fiinţă divină înţelegerea poate 
surveni doar prin credinţă. În fapt, consider că această 
mişcare numită imiaslavie a luat naştere mai mult dintr-o 
apărare argumentativă a propriilor afirmaţii supuse 
criticii şi că la bază nu are nimic dintr-o pretenţie de a 
interpreta dogmele creştine, manifestându-se întâi ca un 
act de credinţă. Cu toate acestea, sub forma unei apărări 
argumentative, cum o numesc, faţă de criticile aduse, 
imiaslavie repune în discuţie unele dintre coloanele 
religiei creştine. În acest sens, după cum vom atenţiona 
în alte pagini, statutul icoanei, rugăciunea şi minunea 
sunt doar câteva dintre ele.

Sunt de părere că nu poţi face o critică a unei idei sau 
concepţii fără a o înţelege foarte bine, poate chiar mai 
bine decât cel care a evocat-o. Pentru a combate o teză, în 
filosofie de exemplu, este nevoie de argumente cel puţin 
la fel de puternice, sau referinţe la autorităţi în domeniu, 
cum ar fi în cazul disputelor religioase revenirea la textul 
biblic, la Sfintele Sinoade şi la Sfinţii Părinţi (deşi e 
uimitor cum acelaşi pasaj biblic poate să alimenteze 
taberele opozanţilor). Ceea ce vreau să spun este că de 
multe ori ce-i care au respins formula „Numele lui 
Dumnezeu este Dumnezeu Însuşi” nu au făcut-o tocmai 
clar. De exemplu, una dintre primele obiecţii a fost că 
”Dumnezeu”, ”Iisus” şi alte nume divine reprezintă 
simple cuvinte, alcătuite din sunete şi litere, adică creaţii 
umane, ori nu poţi să-i atribui lui Dumnezeu nimic din 
ceea ce este creat, iar numind Numele lui Dumnezeu 
Dumnezeu cazi în erezie. Nimic din cele create nu este 
Dumnezeu. Cu atât mai mult dacă Numele lui 
Dumnezeu poate face minuni, o altă afirmaţie susţinută 
de imiaslavi, atunci oricare necredincios ar putea 
”profita” rostindu-i Numele de mai multe ori. De aici s-
au dedus şi numeroasele acuzaţii de panteism, şamanism 
şi magism. Aceste acuze pot fi aduse după cum se poate 
observa în urma unor concluzii pripite şi superficiale. 
Mă îndoiesc de faptul că ai putea să convingi un creştin 
că Dumnezeu este constituit din litere şi sunete. 
Bineînţeles că nici părintele Ilarion, de la cartea căruia a 
pornit toată discuţia, şi nici părintele Anton (Bulatovici) 
primul apărător erudit al imiaslaviei nu au susţinut 
asemenea ipoteze.

Formula „Numele lui Dumnezeu este Dumnezeu 
Însuşi” apare în cartea părintelui Ilarion în primul rând 
ca o experienţă a rugăciunii. În apărarea acestei afirmaţii 
părintele Anton (Bulatovici) îşi va susţine poziţia 
argumentând că Numele Divin, pe tradiţia Sfinţilor 
Părinţi, reprezintă acţiunea lui sau energia lui (în rusă se 
foloseşte cuvântul действие, care ar fi traducerea 
cuvântului grecesc energheia), iar energia divină este 
Dumnezeu. În esenţă, în jurul acestui punct s-a purtat 
polemica. O referinţă în acest caz este la Dionisie 
Areopagitul, care vorbeşte despre binefăcătoarele 
emanaţiuni ale lui Dumnezeu (Despre Numele Divine, II, 
11). Clarificarea acestui punct şi alte referinţe va 
reprezenta sarcina următoarelor pagini.

Formula „Numele lui Dumnezeu este Dumnezeu 
Însuşi” trezeşte chiar de la început suficientă nedumerire 
ca să urmeze un şir necontenit de întrebări. Să remarcăm 
întâi faptul că este vorba de o relaţie mai puţin obişnuită 
(ca să nu spun chiar neobişnuită) în ceea ce priveşte 
obiectul şi conceptul. Totuşi, voi încerca să privesc 
problema în nuanţa sa religioasă, deoarece este clar că o 
formulare precum „Numele lui Dumnezeu este 
Dumnezeu Însuşi” nu rezistă unei analize semiotice 
riguroase. La o a doua privire, vom observa că 
nedumerirea noastră este cauzată în primul rând de 
perspectiva obişnuită de a vedea lucrurile.

Ce înseamnă pentru noi un nume? Un nume este 
ceva care numeşte altceva şi prin acest act al numirii, cel 
care este numit este individualizat şi, prin urmare, 
poziţionat în lume. Ce putem numi? Am putea spune că 
prin puterea investită omului, acesta poate numi orice, 
deşi în mod diferit: lucruri, relaţii, evenimente şi chiar 
alte persoane. Poate fi numit însă şi Dumnezeu? 
Categoric nu, vor răspunde unii; s-ar putea, dar orice 
cuvânt atribuit Îi este insuficient şi inferior esenţei sale, 
vor spune alţii. 

Toată problema, în substratul ei, este cauzată de 
limita limbajului, iar noi, oamenii, fiind prizonierii lui, 
vedem lumea în orizontul limbajului pe care îl deţinem. 
Cu alte cuvinte, lumea ni se dezvăluie şi noi suntem 
capabili să recepţionăm atât cât ne permite limbajul. 
Cum accedem la restul (aceasta în cazul în care mai 
există un rest)?

Spuneam mai sus că vedem lumea, în cea mai mare 
parte a timpului, în funcţie de obişnuinţele noastre şi aici 
mă refeream, ignorând subiectivismul propriu fiecăruia, 
la tipul de relaţie pe care-l instituim cu lumea şi cu 
cuvintele. De regulă, această relaţie este tripartită. Fie că 
amintim de Peirce şi triunghiul său semiotic format 
dintre: interpretant, representamen şi obiect; fie pe 
Ogden şi Richards cu elementele: referinţă, simbol şi 
referent, perspectiva noastră rămâne, în general, legată 
de această viziune tripartită. Aceste lucruri mi se par a fi 
utile de a fi amintite, deoarece susţin că nu tocmai astfel 
funcţionează această relaţie şi în cazul persoanelor. Ceea 
ce vreau să zic este că relaţia care se formează între mine, 
copac şi cuvântul copac este diferită faţă de cea dintre 
mine, prietenul meu Vasile şi numele său. Numele aici 
nu apare pur şi simplu într-o relaţie statică cu ceea ce 
denotează. Acest lucru devine foarte clar din simplul 
motiv că Vasile este o persoană şi nu un obiect. Astfel că, 
numele conţine persoana lui Vasile nu doar în totalitatea 
sa actuală, ci şi în devenirea sa, iar eu, când fac referire la 
Vasile, am în vedere întreaga lui personalitate: cea de 
ieri, de azi şi de mâine. Concluzia la care vreau să ajung 
este că, într-un anumit fel şi sens, numele lui Vasile este 
sau îl conţine pe Vasile însuşi, fiind validă şi inversa: 
Vasile însuşi este numele său (mă gândesc de exemplu la 
actul semnăturii). Dezacordul cu această afirmaţie ar 
putea să vină în urma unei opinii larg răspândite că 
numele ţine de domeniul public al persoanei şi nu face 
parte din viaţa sa mai mult sau mai puţin intimă. În acest 
sens, numele unei persoanei reprezintă de fapt ceea ce 
cunoaşte publicul despre respectiva persoană, adică 
modul în care el s-a manifestat, s-a făcut vizibil, este pus 
în discuţie sau trezeşte curiozitate. În accepţiunea 
folosită aici însă, eu susţin că numele, odată ce-i este 
asociat persoanei (mai puţin contând dacă este un act 
contingent sau necesar), devine cel mai intim complice al 
său, fiind prezent în trăirile sale cele mai profunde. 
Numele este mereu alături, chiar şi la renegare, fapt care 
conduce, după părerea mea, la o identificare între nume 
şi persoană.

Toate aceste ipoteze se dovedesc a fi inutile atunci 
când vrem să punem în discuţie problematica lui 
Dumnezeu. Cum putem vorbi cu El (deşi G. Marcel 
susţinea că nu poţi vorbi cu Dumnezeu, Lui poţi doar să-
i vorbeşti) sau ce putem spune despre El? Aceste 
interogaţii au frământat nu odată minţile luminate ale 
Sfinţilor Părinţi. Un exemplu în acest sens este lucrarea 
extraordinară a lui Dionisie Areopagitul Despre Numele 
Divine, unde se întreabă dânsul: dacă Dumnezeu este 
mai presus de fiinţă se dovedeşte a fi negrăită? 

Onomatodoxia: 
o divergenţă conceptuală 
sau o filosofie a numelui?

Ion VRABIE Figura lui N. D. Popescu (1843-1921), apreciat încă din 
timpul vieţii drept „cel mai citit scriitor român al epocii 
sale” rămâne astăzi cu totul necunoscută cititorilor 
români. Este adevărat, majoritatea scrierilor sale (pe care 
Jean Boutière le compara în 1930, din perspectiva 
folclorului conţinut în ele, cu operele lui Creangă sau 
Ispirescu) şi-au pierdut din actualitate, ele fiind expresia 
unor preferinţe romanţate (inspirate din istoria naţională), 
tipice sfârşitului de secol XIX şi, cel mult, începutului de 
veac trecut. Fiind un scriitor care nu mai trezeşte astăzi 
nici un fel de interes, trecut cu vederea până şi de 
sintezele de istorie aparţinând literaturii române, N. D. 
Popescu, care a semnat şi cu pseudonimele Nedea sau 
Popnedea, a fost unul dintre cei mai prolifici scriitori din 
România de la sfârşitul secolului al XIX-lea, exemplara 
anchetă a Ioanei Drăgan, privitoare la clasamentul 
autorilor români în funcţie de numărul romanelor tipărite 
între 1831-1918 clasându-l pe primul loc, prozatorul 
publicând nu mai puţin de patruzeci şi două de romane 
(fără a lua în calcul titlurile, care depăşeau uneori o sută 
de pagini, apărute în ziare, reviste sau calendare). În 
aceeaţi anchetă, lui N. D. Popescu îi urmează Panait 
Macri (optsprezece romane), Nicolae G. Rădulescu-Niger 
(paisprezece titluri) şi George Baronzi (zece titluri). În 
aceste condiţii, operele lui Nedea au avut un puternic 
impact asupra unor tineri care aveau să devină valoroşi 
prozatori români. Din acest punct de vedere, merită 
amintită evocarea lui Nicolae Iorga, care mărturiseşte cu 
privire la lecturile copilăriei sale următoarele: „într-o 
bună zi, supt influenţa mediului, am prins patima 
„haiducilor” lui N. D. 
Popescu şi a imitatorilor 
lui, Tunsu haiducul, Bujor 
haiducul, Ghiţă Cătănuţă, 
cu ororile măcelurilor, cu 
stupiditatea dialogurilor, 
cu copilăria reconstituirilor 
istorice, din care totuşi se 
desfăcea o atmosferă de 
viaţă rurală, cu leliţe 
cîrciumăriţe, ibovnice şi 
trădătoare ale voinicilor 
codrilor, o întreagă istorie, 
fie şi pe jumătate falsă, de 
cîrd-serdari şi de poteri, de 
lupte în marginea pădurii, 
de prinderi şi evadări, de 
judecăţi la curte şi 
spînzurători”.  

Se observă că N. Iorga, 
ajuns la maturitate, 
contestă parţial valoarea unor scrieri ale lui N. D. 
Popescu, marele istoric apreciind totuşi autentica 
atmosfera rurală prezentă în prozele cu haiduci ale 
scriitorului. Iorga mai aminteşte într-un articol publicat în 
Semănătorul, în 1905, despre plăcerea juvenilă cu care citea 
prozele istorice pe care Nedea le publica în calendarele 
sale (în acest articol istoricul român consemnează ideea 
potrivit căreia se înduioşa citind „patimile 
Brâncoveanului şi ale neamului său nenorocit”).

În altă parte, acelaşi istoric recunoaşte celebritatea 
eroilor lui Nedea şi observă influenţa prozei acestuia 
asupra altor scrieri contemporane lui. Un alt mare 
prozator fascinat de scrierile publicate de către N. D. 
Popescu a fost Gala Galaction. De asemenea, Mihail 
Sadoveanu relatează că în copilăria sa era captivat de 
nuvelele haiduceşti pe care N. D. Popescu le publica în 
diversele sale calendare. De altfel, copistul de la 
Ministerul de Externe s-a făcut remarcat prin calendarele 
pe care a început să le editeze începând cu 1866: 
„Calendarul pentru toţi”, „Calendarul României”, 
„Calendarul amuzant”, „Calendarul istoric şi popular”, 
„Calendarul Daciei”, „Calendarul pentru români”, 
„Calendarul basmelor”, „Calendarul progresului”, 
„Calendarul amuzant şi picant”, „Calendarul pentru toţi 
fii României” şi multe altele. 

* *  *
În 1919 N. D. Popescu avea 76 de ani. Tot acum, 

scriitorul reedita una dintre realizările sale de tinereţe, 
Calendarul pe 150 de ani, apărut prima oară în urmă cu 
cincizeci şi trei de ani, mai exact în 1866. Cu această 
ocazie, prozatorul narează unele amănunte biografice 
unui admirator, care îl apreciază pe neobositul editor 
drept „părintele literaturii noastre poporaniste”. Aflăm 
astfel, pe cale autobiografică, interesante informaţii cu 
privire la viaţa şi opera scriitorului. Născut în familia 
unui preot - paroh la biserica „Cimitirul Icoanei” din 
Bucureşti între 1845-1869, iar de la 1875 până la 1879, 
când a şi murit, slujitor în satul Buciumeni, jud. Ilfov - 
tatăl scriitorului, pasionat de istorie şi posesor al unei 
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frumoase biblioteci, cu care tânărul Nicolae „s-a 
împrietenit încă din copilărie”, îi oferă fiului său 
posibilitatea de a avea o solidă educaţie. Astfel, viitorul 
scriitor urmează studiile secundare la gimnaziul 
„Gheorghe Lazăr” iar mai apoi începe studiile liceale la 
colegiul Sf. Sava din Bucureşti, pe care, potrivit unor 
biografi, nu apucă să le termine, întrucât întrerupe 
frecventarea cursurilor. Odată cu împlinirea vârstei de 
optsprezece ani începe să lucreze, ocupând postul de 
copist la Ministerul de Externe. De altfel, aici îşi va 
desfăşura principala activitate vreme de cincizeci şi unu 
de ani, până la ieşirea la pensie, petrecută în 1913. La 1876 
copistul N. D. Popescu este înaintat în funcţia de arhivist-
şef, pe care o va exercita vreme de treizeci şi şapte de ani.

Aşa cum am precizat, începând cu 1866, N. D. 
Popescu începe să editeze o serie de calendare, al căror 
conţinut abordează subiecte de mare actualitate în epocă. 
Însuşi editorul acestor calendare, o parte dintre ele 
enumerate mai sus, publică în ele proză (nuvele sau chiar 
romane) de factură istorică şi haiducească. Cu toate 
acestea, N. D. Popescu colaborează şi la unele reviste ale 
vremii, precum „Telegraful”, „Amicul familiei”, 
„Columna lui Traian”, „Vatra”, „România ilustrată”, 
„Ghimpele”, „Revista contimporană” sau „Revista 
literară”. 

Faima i-a fost adusă lui N. D. Popescu de istoriile sale 
cu haiduci. În teza sa de doctorat, intitulată Romanul de 
senzaţie în literatura română din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, Dinu Pillat îl consideră pe N. D. Popescu 
„promotorul haiducăriei în literatura noastră”. Potrivit 
aceluiaşi autor, scriitorul, modest publicist, a fost primul 
în literatura noastră care, animat de dorinţa de a reînvia 
figurile istoriei naţionale, pune în circulaţie, prin scrierile 
sale, tipul haiducului. Cu toate acestea, înaintea lui N. D. 
Popescu, Costache Boerescu (1836-1903) este cel care 
publică primul nostru roman haiducesc, intitulat Aldo şi 
Aminta sau bandiţii. De asemenea, în aceeaşi perioadă cu 
Nedea scriu romane de aceeaşi factură Panait Macri şi Ilie 
Ighel-Deleanu. Se pare că ultimii doi scriitori şi-au făcut 
din prozele lui N. D Popescu un model, pe care nu au 
ezitat să-l imite. Operele acestora, deşi s-au bucurat de 
mare success, nu au avut impactul şi influenţa celor 
aparţinând lucrătorului de la Ministerul de Externe.

Scrierile lui N. D. Popescu au fost extrem de 
răspândite, acestea având un impact uriaş în rândul 
cititorilor. Întocmai ca primii noştri prozatori din epoca 
romantică, Popescu foloseşte cronici şi izvoare istorice 
pentru a-şi scrie cărţile. Doar în prozele care evocă 
aspecte din războiul pentru independenţă („Amazoana de 
la Rachova”, „Santinela de la Griviţa”, „Prizonierul 
român de la Plevna” ş.a.) putem bănui trăiri 
memorialistice, întrucât autorul a fost contemporan cu 
evenimentele. În ceea ce priveşte modelele literare ale 
fecundului scriitor, acestea au fost, aşa cum singur 
mărturiseşte, Alexandre Dumas-tatăl şi Walter Scott 
(dintre scriitorii străini), C. Negruzzi, Al. Odobescu, G. 
Assachi, D. Bolintineanu (dintre scriitorii români). Într-un 
articol publicat în 1906, prozatorul militează pentru 
literatura de influenţă autohtonă, în acest fel explicându-
se şi orientarea sa către subiecte din istoria sau 
folcloristica românescă. Cu toate acestea, deşi a cules un 
număr considerabil de legende şi basme româneşti, 

alcătuind mai multe 
volume cuprinzând 
astfel de scrieri (cele 
patru volume ale Cărţii 
de basme, publicate în 
1892 merită măcar din 
acest punct de vedere 
atenţia) N. D. Popescu a 
fost apreciat mai 
degrabă „ca un autor 
decât un culegător de 
basme, mai exact, ceea 
ce a dat, sunt basme 
culte, atât prin stil cât şi 
prin intruziunile sale 
inventive. De aceea, el 
aparţine mai mult 
istoriei literare decât 
folcloristicii”.

În calendarele sale, 
prozatorul român 

publică zeci de titluri, cu teme şi conţinuturi variate. 
Predomină, însă, aşa cum precizam, cele care abordează 
subiecte din istoria sau folclorul românesc, dar şi diverse 
aspecte culturale. De exemplu, în 1872 apare Calendarul 
României pe anul bisect 1872 de la Christos. Aici tipăreşte o 
interesantă scriere intitulată Dragostea străinilor şi 
patriotismu ambiţioşilor. Episodu istroicu din epoca lui Ştefan 
cellu Mare Domnulu Moldovei şi a lui Radu cellu Mare 
Domnulu Ţerrei Romanesci. Nuvelă istorică originale (pp. 1-
70). Inspirat din câteva episoade istorice petrecute în a 
doua jumătate a secolului al XV-lea în Moldova, 
personajul central al acestei lungi nuvele este Ştefan cel 

Mare. Imaginea pe care autorul o creionează eroului 
românilor este în ton cu viziunea romantică a perioadei. 
Aşa cum ne aşteptam, ficţiunea este şi ea prezentă. Astfel, 
cu ocazia suirii pe tronul Munteniei a lui Radu cel 
Frumos, în 1472 (!), Ştefan al Moldovei trimite o scrisoare 
noului domn, în care vorbeşte despre „două ţerri surori, 
care, dacă nu potu face una şi singură ţerră cum le-a făcut 
Dumnezeu, ar trebui cellu pucinu să fie legate între 
densele prin săntulu nodulu alu prieteşugului” (p. 5). Tot 
în acest calendar publică şi nuvela Bujoru haiducul (pp. 71-
84).

Unul dintre cele mai cunoscute calendare editate de 

N. D. Popescu a fost Calendarul pentru toţi fii României. În 
ediţia din 1906, prozatorul publică inclusiv articole de 
istorie (Istoria mişcărei române din anul 1848 şi a 
evenimentelor ce au precedat'o (pp. 17-60); Bătălia de la 
Rovine, pp. 61-76), texte cu un caracter comemorativ 
(Patruzeci de ani de domnie a M. S. Regele Carol I, pp. 103-
140; Jubileul calendarului meu cu ocazia celui de-al 40-lea 
calendar, pp. 141-159), dar şi scurte notiţe, care pentru noi, 
cei de astăzi, prezintă un deosebit interes prin conţinutul 
lor: Editorii calendarelor pentru toţi românii şi pentru toţi fii 
României dintre anul 1866 şi 1907 (din acest articol aflăm 
date biografice despre Honoriu C. Wartha, Gh. Ioanid, V. 
Socek, Th. Ioaniţiu, Leon Alcalai, H. (Chaim) Steinberg), 
Patronii tipografi care au tipărit toate calendarele scrise de N. 
D. Popescu (acest articol oferă preţioase informaţii 
biografice despre principalii tipografi din România din a 
doua jumătate a secolului XIX, cum ar fi Ştefan Rasidescu, 
C. N. Rădescu, P. Ispirescu, P. Jorjean, Fr. Göbl, Carol 
Göbl, Iosif (Pepi) Göbl, Gustav (Gusti) Göbl, Ştefan (Ştefi) 
Göbl, G. Ionescu şi Albert Baier), Istoria unei familii de 
oameni muncitori urmată de autobiografia mea, (pp. 165-181). 
În această din urmă scriere, prea puţin utilizată de 
biografii prozatorului, N. D. Popescu face câteva 
destăinuiri personale: „cariera mea de funcţionar a fost tot 
atât de frământată şi de prigonită de fel de fel de 
incidente ca şi viaţa mea de student, şi toate aceste furtuni 
ce au bântuit slaba barcă a existenţei mele, au fost 
înlăturate prin tot aceeaşi egidă mântuitoare, prin o 
muncă fără de preget” (p. 176). De asemenea, prozatorul 
deplânge faptul că este ignorat de critica literară: „pe 
când tipografii bine reu aştern pe hârtie cum pot mai bine 
proza mea, marii literaţi ai României nu bine voesc să me 
primească în cenaclul lor artistic, nici măcar la coda între 
cei mai mici dintre caracude, iar criticii, atât cei mari cât şi 
cei mai mărunţei, nici nu mă pomenesc, nici nu vor să 
scrie de mine dacă exist sau nu. Toate acestea pentru că 
scriu în stil popular şi pentru popor, cu o voinţă, o 
stăruinţă şi o tenacitate póte vrednică de o soartă mai 
bună, cel puţin de o tratare mai crescinească, dacă nu mai 
frăţescă”. Vorbind astfel, scriitorul avea în vedere, fără 
îndoială, inclusiv ironiile lui Caragiale îndreptate 
împotriva sa, care îi prevedea în viitor „un bust în 
grăsime naturală”. 

În ciuda acestei situaţii, atunci când N. D. Popescu a 
murit, în 1921, redacţia revistei Lamura a considerat 
necesar să aducă la cunoştinţa opiniei publice moartea 
acestui foarte popular scriitor, „care a fost o bibliotecă de 
biografii contemporane”, „un alt Pann, dintr-o epocă mai 
înaintată”, un „cronicar al vremii”. De asemenea, la 
optsprezece zile după moartea prozatorului, Barbu 
Lăzăreanu evocă în Adevărul literar şi artistic viaţa şi opera 
lui Nedea şi deplânge faptul că în ultima perioadă a vieţii 
scriitorul „a fost dat unei totale disgraţii”, mărturisind că 
în copilărie a fost fascinat de scrierile sale populare. Şi în 
Almanahul ziarului „Dacia” pe anul 1922 a apărut un 
necrolog dedicat „părintelui calendaristicii”, ocazie cu 
care sunt amintite câteva aspecte biografice. Ulterior, N. 
D. Popescu nu a fost dat imediat uitării, aşa cum am 
putea crede, însă nici nu s-a manifestat un interes 
deosebit pentru viaţa şi opera sa. În 1924, acelaşi Barbu 
Lăzăreanu reedita articolul din Adevărul literar şi artistic 
într-o scurtă lucrare, în care plasează acest scriitor pe 
aceeaşi linie valorică cu „Nic'a lui Ştefan a Petrei” şi Noel 
Wolf. Aşa cum aminteam ceva mai sus, tot în perioada 

interbelică, Sadoveanu sau Iorga evocă personalitatea şi 
opera scriitorului. În 1940, dialogul cu Nedea, publicat în 
1919 este reeditat şi tipărit în „Gazeta cărţilor”. De 
asemenea, George Călinescu nu uită să-l menţioneze în 
Istoria... sa publicată în 1941, iar la 8 decembrie 1948 
acelaşi critic şi istoric literar susţine chiar o comunicare la 
Academia Română intitulată Note despre doi scriitori 
populari (N. D. Popescu, N. Burlănescu-Alin), ulterior 
publicată.

Aşa cum aprecia Nicolae Manolescu, deşi după 1865 
romanele populare continuă să apară, ele reţin astăzi într-
o măsură foarte redusă atenţia istoricului literar, întrucât, 
începând cu data menţionată, îşi face simţită prezenţa o 
„literatură de înalt nivel estetic”. Acesta este unul dintre 
motivele pentru care opera lui N. D. Popescu nu mai 
prezintă astăzi deloc interes. De altfel, cazul lui N. D. 
Popescu nu este singular. Însuşi D. Bolintineanu va 
publica, începând cu 1863 o serie de vieţi romanţate, pe 
care A. D. Xenopol le numea romane istorice, care în 
epocă aproape au trecut neobsevate de critica literară (aşa 
cum neobservate trec şi astăzi). Cu toate acestea, ele s-au 
bucurat în rândul publicului cititor de un mare succes, 
chiar dacă mai apoi au fost uitate şi neluate în seamă.

Deşi proza lui N. D. Popescu a fost justificativ 
apreciată ca fiind „ieftină” şi destinată unui cititor naiv, 
lipsit de gusturi, ea rămâne demnă de amintit în istoria 
literaturii noastre fie şi numai sub raportul impactului de 
care s-a bucurat printre cititorii din „la belle époque”. Pe 
de altă parte, aşa cum aprecia Marian Barbu, opera lui N. 
D. Popescu a fost mai mult decât binevenită, în contextul 
în care „lectura cititorilor (din acea perioadă, n.m.) era 
alcătuită din scrieri străine, de joasă şi slabă valoare 
literară”. De aceea, în faţa unei asemenea „avalanşe de 
subliteratură”, teribilistă şi alogenă, gestul lui Nedea a 
fost unul patriotic, pentru că a utilizat mijloace artistice 
specifice acestei literaturi artificiale, pe care le-a aplicat 
unor teme şi subiecte inspirate din istoria naţională. 

jurnal cu scriitori

Coperta „nuvelei originale” Moartea lui Iancu Jianu

Prezenta fotografie îl înfăţişează pe George Mărgărit 
(partea stângă) alături de unul dintre colegii săi (J. 
Măgîrdicean) în preajma anului 1942. Tânăr student pe 
atunci al Facultăţii de Litere de la Universitatea ieşeană, 
George Mărgărit, născut în 1923, nu se afirmase încă ca 
poet, întrucât debutul său literar avut s-a petrecut în 
septembrie 1943. 

Realizată alb-negru, cel mai probabil la un atelier 
fotografic din Iaşi, această fotografie nu a mai fost 
publicată până acum. Ea se păstrează la Direcţia Judeţeană 
a Arhivelor Naţionale din Iaşi, la fondul care poartă 
numele poetului (Dosarul nr. 15). 

O fotografie a poetului George 
Mărgărit

I. M. CIUBOTARU

Semnătura poetului pe una dintre scrisorile către Lucian 
Dumbravă (22 mai 1960)

Coperta Calendarului aşezat pe şeapte 
planete, editat de N. D. Popescu
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Marinică POPESCU

Pentru subiect - pentru cel ce se bazează -, tocmai 
„egalul” cu valoare operaţională (ca scădere şi 
deopotrivă adunare, ca diferenţă şi deopotrivă sumă, o 
coerentă mişcare şi formă, graţie) de felul începutului 
reflexiv (şi nu doar cu amprenta unui şut succesiv, de 
succes) pulsează vital, e cu puterea perseverenţei, spre 
a atinge împlinirea de sine, de felul lui „este”. 
Amânând orice mânie ori acerbă întrecere, cu mâna pe 
propria lui inimă subiectul e cel ce percepe pulsul, 
însuşi începutul, din orice se vrea egal-identic, pur şi 
simplu „a fi”.

Menţionăm numai: ca fiinţă care percepe, omul 
tinde a fi contemporan cu timpul; desigur, fără 
percepere, fără capacitatea de a accesa începutul, locul 
propriu-lăuntric timpului (ca timp reflexiv, nu doar 
succesiv), nu poate fi vorba de conştiinţă. Ori pentru 
om, orice dat se face dar - ceva ce se dă (până şi sieşi, 
fiind cu propriu sine) ca într-un egal, ca într-o vie logică 
a întrupării - în măsura în care el, darul, constituie o 
formă de acces (evident, anevoios, până chiar la 
imposibil) la ceea ce numim începutul, care e însuşi 
darul de „a fi”.

Cu nici un chip însă capacitatea de „percepere” nu o 
despărţim de „dar”; în orice percepere e ca şi cum eu 
mi-aş da mie, eu m-aş da mie, m-aş face mie însumi 
asemenea, aş face în mine neasemănătorul 
asemănător... Nu poţi din afară într-o conştiinţă intra, ci 
numai „din” lăuntru, ca a fi „din” doi, a fi darul de 
sine, mereu-darul de sine pe care ea, conştiinţa, şi-l face 
sieşi.

Se poate argumenta că începutul, ca neasemănare, e 
reflexiv şi că se vrea „a fi egal” cu el, dar nu ca sumă, 
nu ca „a avea”, ca şi cum ar bate pasul pe loc într-un 
anume semn (de felul egalului, multiplicându-se şi 
epuizându-se în nesfârşit marş); el, începutul, vrea a se 
face sieşi - neasemănător fiind - asemenea, spre a se 
cunoaşte cu certitudinea preeminentă adevărului-
realităţii, spre, „a se face” a fi pur şi simplu, este. (Dacă 
începutului i se asociază „a fi”, „darul”, sfârşitului i se 
atribuie „a avea”, „datul”.)

Identificăm adesea începutul cu subiectul, cu cel 
care se naşte, cu cel care percepe, are permanent acces 
reflexiv la început (care nu se aruncă în succesivitatea, 
de facil, garantat şi exploziv succes, a sfârşitului); 
subiectul tinde a prinde-deprinde urma, urma sa 
lăuntrică şi deopotrivă locul său propriu-lăuntric, adică 
propriul său sens, într-un fel: pe sine. Astfel, începutul-
subiectul se vrea nu atât ca sumă, listă de inventar, deja 
istorie, ci se vrea firească asumare: puls şi depotrivă 
amprentă care (fără a fi pripire ori sistematică 
înregimentare) de la sine prinde-deprinde-cuprinde, de 
la sine surprinde, de felul uimirii, „amprenta” specifică 
limbii ca atare, proprie celui ce singur comunică nobil şi 
generos. Privire şi totodată scop, spectaculos pas de la 
sumă la asumare, de la semn la sens - a fi în timpul 
reflexiv, timp cu loc lăuntric -, se arată pentru subiect a 
fi însăşi „manifestarea” sa: capacitatea şi starea ingenuă 
de a gestiona ca identitate proprie până şi 
neasemănarea-explozia, spre a-i păstra şi reda 
realmente şi consistent, acesteia, propriul ei sens, spre a 
fi cu rezonant orizont, în comunicare.

„Tehnic” vorbind, spre a-i găsi sens, înţeles la ceva - 
oricărei stihii, oricărui cutremurător fenomen, oricărei 
teribile explozii devastatoare… sau oricărei gingăşii 
inefabile -, nu ne rămâne decât să plasăm acel „ceva” în 
început. De la sine se înţelege de ce timpul - care numai 
pentru om e o dimensiune-stihie cu totul aparte - s-a 
fost „plasat” în început. Poate însăşi înţelegerea acestei 
lumi - înţelegere la care omul se vede îndreptăţit să ia 
parte - e începutul-timpul. Pare la îndemână formula: 
găsirea sensului e  punerea în început.

De la sens la semn, de la semn la sens, pasul - de 
felul „egalului”, cum vom vedea - ce se face e de fapt 
„saltul”, starea de a fi mereu acelaşi şi mereu altul, 
mereu acelaşi-altul (ceea ce pentru subiect înseamnă nu 
doar facere, adunare a ta la tine, spre a fi mereu „de 
lângă” tine, în timp succesiv, ci naştere, adică scădere şi 
deopotrivă salt „din” tine, eliberare „în” tine, a fi în 
timp reflexiv, vie-deplină naştere de sine). Pentru 
subiect, începutul e nu numai un dat-sumă, ci şi un dar-
asumare: timp cu loc lăuntric, capacitate şi experienţă 
(de felul perceperii) în care te întâlneşti cu tine însuţi. 
Ori întâlnirea, faptul de a fi cu tine însuţi constituie 
temelia (cu propriu cer) a „manifestării” proprii 
subiectului: a fi fiinţă care discerne, alege: a fi aldoilea.

Cu proprie măsură, fiece om deprinde modul 
specific de a stinge litigiul artificios creat şi întreţinut 
dintre „a fi” (pentru el, ca a fi după un anume chip ce 
din sine pre-este, ca principiu, purcedere) şi „a avea” 
(ca posesie, „post-esse”, a fi după aşa-zisul chip al 

obiectelor de tine obţinute, posedate). Însă argumentul 
cum că începutul se face „egal” (pe orizontală 
epuizându-şi total capacitatea de „a fi”) cu sfârşitul lui, 
că asumarea devine o anume numărată sumă - ca fără 
de sine, doar asemănare, adiţionare -, acest argument 
tocmai e menit să-şi devină singur capcană. Desigur, 
numai prin percepere, punere în început, poţi face apel 
la teribilul „egal cu sine” al începutului. Poate că tot ce 
există nu e decât modul cum începutul se percepe pe el 
însuşi; ori poate că lumea nici nu a început, altminteri 
de ce-ar mai fi fi fiinţe, precum omul, în stare să 
perceapă, să se mereu-pună în început…

Locul de a te întâlni cu tine, a te schimba - primi-
primeni, ca „dar” sieţi - tu cu tine, e locul prin excelenţă 
de întoarcere, ca lăuntricitate şi calitate - semenitate -, 
precum începutul, ca mereu acelaşi şi deopotrivă alt 
început. Referim despre un fel de spirală în care orice 
punct de pe circumferinţa cercului tinde spre centru, 
spre vârful muntelui, în urcuş, spirală în care punctul 
acesta de referinţă tinde el însuşi spre fiecare punct de 
pe margine, ca suprapunere, generoasă articulare, cât 
cerul. Cum s-a spus: „omul bun rămâne întotdeauna un 
începător”, expert al „nuanţelor” de rouă de pe 
catapeteasma clipei-respiraţiei, a revelaţiei, ca în fiece 
nuanţă un „nu” să se facă sieşi asemenea: „da”, un 
„dar”.

Sistematic provocată, în competiţie fiind, ahtiată, 
lumea (fără de sine, fără de loc propriu-lăuntric) se dă 
în vânt, ţine să ia urma, să calce după egalul „negaţiei 
de schimb şi de câştig”, să fie după însuşi chipul 
schimbului negustoresc - un chip exterior, mereu străin 
şi „de lângă” tine, stihinic chiar. Iar fără să vrea să 
înveţe ce e „a da” înainte de a „evalua-lua”, lumea 
tocmai se dedă pofticioasă şi deopotrivă înrăită la a 
avea experienţa schimbului, totul şi mereu fiind de 
schimb, de vânzare-cumpărare. E de văzut că „egalul 
negaţiei de schimb” ţine mai întâi să garanteze 
„îndreptăţirea” de a lua, cum că „a evalua” te 
îndreptăţeşte „a lua”.

Într-un fel, Eva ţine să ia locul lui Adam. Ea nu mai 
face-naşte, se consideră deplin îndreptăţită-preocupată 
de „a lua”, adică (uitându-se în oglinda îndreptăţirii 
sale) de a eva-lua. În relaţia-menirea ei, ea astfel merge 
prin încredinţare, prin promisiunea de aici-acum. Dacă 
Adam merge prin credinţă - el nu vede, nu pipăie, nu 
simte printr-o placentă progenitura -, Eva, iată, în 
demers mecanic egalizator (egalitate ca a lua, ca a copia, 
a asemăna în mod forţat) s-a vrut şi se vrea, teribilă şi 
oribilă istorie de felul iconoclasmului, asemenea lui 
Adam. Desigur, Eva, cea care dă viaţă”, va naşte, dar 
omul devine muritor. Tocmai asemănarea ca egalizare 
forţată înseamnă cunoaşterea ideologică, adică să 
schimbi realitatea-credinţa, naşterea, pe cunoaşterea ca 
a evalua-lua, revoluţie teroristă a lui „a avea”.

Poate că mitul cu pomul cunoaşterii nu l-am citit noi 
bine. Sau poate că nu înţelegem ce se întâmplă cu noi, 
lumea de acum şi aici, şi tocmai încercăm să punem 
timpul, evul prezent „în început” spre a-i găsi sensul, 
spre a înţelege, a ne înţelege. În Eden (pentru noi ca 
„loc cu loc”), Eva trebuia să se facă copacul cunoaşterii - 
cu adânci rădăcini, încât realitatea să nu mai treacă, 
odată cu timpul, din cunoaştere -, iar Adam, când ar fi 
ajuns el la statura „pomului vieţii”, ar fi avut acces la 
cunoaştere, la Eva, şi ar fi dat împreună un alt fel de 
rod, produs, progenitură. Recunoaştem aici o anume 
mistică a „rădăcinii, răbdării şi rodului”.

Însă, într-o încredinţare, pripire - ce ţine de privire şi 
de pipăire -, Eva (în loc să facă ea rod, sau poate l-a 
făcut cu altcineva !) şi-a zis că e mai bine „a lua” astfel 
rod prin „a evalua”, apreciind că acesta e „frumos şi 
bun de mâncat”. Desigur, i-a dat din acest fruct - luat, 
un „dat” - şi lui Adam, să mănânce; pentru el, acesta nu 
a fost o primire-primenire de sine, n-a fost un „dar”, nu 
s-a primit pe sine, nu s-a simţit ca un „dar” sieşi. Cel 
care pe sine se pripeşte, nu se primeşte-primeneşte, nu 
e nobil-generos primitor de oaspeţi. E felul de a merge, 
cum spuneam, prin încredinţare.

Uluitor e faptul că încă de la început omul a uitat de 
început; în situaţiile cheie el nu s-a pus în început. De 
aici reţinem că perceperea e punere înainte, în început, 
e naştere, nu doar apreciere-evaluare-luare. Capacitatea 
de percepere spune de la sine cum omul se face-îşi este 
lui însuşi dar-darul; în început, prin percepere el, omul, 
se primeşte-primeneşte.

Experţii democraţiei de piaţă globalizatoare susţin 
cum că omul a învăţat ce este timpul (cel ce trece şi a şi 
trecut), cum că el, fiinţa conştientă şi deopotrivă 
muritoare, ştie-lucrează astfel cauza timpului, adică 
schimbarea, pentru că el produce efectiv noul de piaţă: 
pe cel ce vine şi a şi venit, fără amânare, drept mântuire 
„aici şi acum”. Altfel spus: că omul nu trebuie să 
perceapă, să acceseze, ca loc lăuntric al lumii, 
începutul-timpul pentru a găsi sensul a ceva, căci, aici şi 
acum, acesta, începutul-timpul-sensul, e mijlocit, 
înlocuit cu noul de piaţă…

Cu pretenţie de neasemănător ce nu s-a făcut sieşi 
asemenea, abrupt, noul de piaţă neagă orice îi este lui 
asemenea, îl subapreciază-subevaluează, îl confiscă, 
devastator îi smulge orice nuanţă de drept de a fi. 
Numai că e ca şi cum din început - temelia şi stâlpul 
oricărei „credinţe” - sunt deja asemănătorii, iar dinspre 
sfârşit, iată, vine el, neasemănătorul-modelul, noul de 
piaţă, care-şi reneagă asemănătorii (părinţii, patria), 
argumentând cum că el însuşi nu s-a făcut sieşi 
asemenea până aici şi acum, pe piaţa de schimb - pe 
„locul fără de loc” -, că de fapt sfârşitul e 
„îndreptăţitul” început, şi că deci el, noul, ca îndreptăţit 
suprem, trebuie să provoace, aici şi acum, o judecată de 
apoi. Aceasta înseamnă: schimbul de piaţă, mană 
cerească pentru cei ce cu mânie neagă, se văd 
îndreptăţiţi a evalua-lua, pe nimic dacă se poate. Ba 
încă, arogant (cinic-ucigaş, spun unii în agora pieţei de 
schimb), el se dă drept criteriu discriminator şi 
civilizator între cei ce îl folosesc pe el şi cei care se 
folosesc cu asemănătorii lui. Pentru cei cu oarece 
experienţă de viaţă e clar că noul de piaţă e de felul 
„neantului activ”: începe cu el şi temină el; sfârşitul-
suma care nu se uimeşte, care nu se pune în început-
asumare, tocmai lucrează ca orice piesă din maşina 
uitării.

Evident, „egalul unei negaţii care nu se neagă pe ea 
însăşi” (negaţie de schimb şi de câştig pe nimic) nu e 
pârghia cu propriu punct de sprijin a facerii, creaţiei; un 
astfel de egal nu ţine de neasemănarea care se face sieşi 
asemenea - este-subiect-aldoilea -, şi nici nu poate fi 
peripateticul însoţitor, subtil şi desăvârşit modelator, 
paradigmatic, care, în veritabil şi de bun gust demers 
de iniţiere şi de normalitate, tocmai să conducă 
rezonant atât în locul exterior, în general, cât şi în locul 
interior (propriu timpului reflexiv) al subiectului.

În egalul negaţiei de piaţă de schimb - egal cu 
anume logică a firii totuşi -, nu pulsează cu pasiune şi 
deopotrivă cu compasiune o inimă vie. Şi numai 
simplul gest reflexiv-viu, de felul pulsului - ingenuu, 
nobil-generos egal -, a creat în Univers semenul, prin 
excelenţă omul. Numai un astfel de egal poate învaţa 
pe cineva adevăruri vii, poate fi însoţitorul lăuntric, cel 
care să te călăuzească, să te pună în început; iar în 
început nimeni nu poate accesa, sta decât pe locul său 
propriu-lăuntric. În fond, fiecare dintre noi vine să 
resuscite în el nişte adevăruri, cărora în logica firii - ca 
anume egalitate-simultaneitate-durată - să le dea-redea 
viaţă, iar ele să-i dea lui adevăr.

Dacă este adevărat că prin cunoaştere omul şi-a 
dobândit moartea, tot atât de adevărat trebuie să fie că 
prin cunoaştere el îşi asumă viaţa şi din moarte, că îşi 
trăieşte în fiece clipă şi moartea. Apelăm de fapt şi la o 
anume nepripită cunoaştere: la „cunoaşterea 
imemorială şi răbdătoare, cu dobândă din sine”, a 
însuşi neasemănătorului din noi, pe când el sieşi nu se 
făcuse asemenea, în om, şi care cunoaştere tocmai l-a 
determinat - cauză din sine - să se facă sieşi asemenea: 
om. Acceptăm sau nu acceptăm, cunoaşterea - oricum 
am gestiona-o - e, în fiecare dintre noi, un anume 
exerciţiu mai mult sau puţin mistic. Ea încheagă - tragic 
şi sublim - credinţa şi încredinţarea (de felul 
predestinării chiar), iubirea şi ura, creaţia-facerea şi 
afacerea, uimirea şi posesia-uitarea, poezia-istoria de 
suflet a omului şi listele de habotnic inventar fără hotar, 
mărturiile martirice proprii ascultării şi delaţiunile 
semenilor ori, pentru „aleşii zilei”, laudele menite doar 
auzirii…

Ca semn fără de propriu sens ori ca direcţie cu două 
sensuri ce joacă simultan la cele două capete ale sale, 
iată că el, egalul unei negaţii, dându-se drept schimbul 
(fără de alegere, asumare, conştiinţă de sine) de piaţă, e 
pur şi simplu „exterior-exterioritate”: e fără de orizont 
propriu, fără „dincolo” rezonant de felul „terrei”, 
pământului, ci de felul globalizării, obscen cochetând 
cu neantul.

Pentru negustori, logica-egalul unei negaţii nu poate 
fi decât câştigul, decât afirmaţia obţinută „prin” negaţia 
care însă nu se neagă-scade-naşte, ca dublă negaţie, pe 
ea însăşi „din” ea însăşi. Logica negării de câştig spune 
cum că tot ce este asemenea trebuie negat, luat; că 
neasemănătorul s-a făcut sieşi asemenea prin negaţie. 
Cum se observă, pe-peste logica neasemănătorului - 
domeniu propriu aporiei, formă care îşi suprapune ca 
din afară propria mişcare, obţinând-fiind graţia, logica 
graţiei - iată că insistent logica negustorească se pune-se 
suprapune în mod parazitar, dizgraţios, ca sugere-
smulgere şi luare, cu tot cu loc-formă, a acelui ceva-
altceva. Astfel de câştig înseamnă a lua de la semenul-
aproapele tău, a-i lua semenitatea-proprietatea de „a 
fi”, a face din sensul semenului un semn, o cicatrice 
mortală chiar, cainică. Punându-se pe fruntea 
semenului, parazitul se consideră alesul, a fi mereu 
primul.

la vreme şi la nevreme
37. Semnul şi sensul - semenul
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de delicateţe, / Din buzunarele lui nepătrunse, / Scoase 
un pandişpan albastru pe dulcele-i feţe, // Îl aşeză graţios 
şi candid între ei / Şi, luând un cuţit, îl tăie dintr-o dată! / 
O, ce pufoşi se-nălţară, ce leneşi, ce calzi, fluturii, galbeni 
acum, prin odăi... / Doamnă, şopti detectivul Arthur, 
permiteţi-mi să mă retrag, n-o să vă uit niciodată...” 
Ineditul faptului din incipitul poeziei, sesizat ca atare, 
devine în final consecinţă a şirului de ritualuri mărunte, 
integrându-se realităţii cunoscute. În acest sens, detectivul 
Arthur capătă semnificaţiile unui vindecător mai degrabă 
decât un rezolvator de cazuri, restabilind echilibrul fragil 
al acestei lumi neaşteptate pe care ne-o oferă poeziile lui 
Emil Brumaru. Astfel, detectivul Arthur devine un 
purtător al mesajului poetului ce propune acest nou mod 
de a privi realitatea.

Fluturii din pandişpan are o anumită savoare – specifică 
poeziilor lui Brumaru – ce se naşte în mare parte prin 
jonglarea cu epitetele. Construcţii de tipul „Insistă 
detectivul Arthur, visător şi integru” sau „puse molatec trei 
întrebări” sau „Scoase un pandişpan albastru pe dulcele-i 

feţe” (subl. n.) îşi întemeiază farmecul pe surpriza creată 
prin epitet care, aparent, produce o ruptură la nivelul 
semnificaţiilor intrinseci, însă, de fapt, potenţează efectul 
general. Epitetul devine, într-un fel, centrul creator al 
universului liric prin surpriza pe care o naşte la nivelul 
lecturii, accentuând abolirea graniţelor de orice natură – 
dintre concret şi abstract, dintre vegetal şi animal, dintre 
obiecte şi vegetal etc.: „Va îmbrăca cel mai moale şi fraged 
costum” (Detectivul Arthur), „fecioarele aveau jartiere de 
pluş cu nostalgice funde” (Prima elegie a detectivului 
Arthur), „Tangouri atât de ticsite de molii şi valsuri atât de 
pufoase” (Ultima elegie a detectivului Arthur) şi exemplele ar 
putea continua nesfârşit. Astfel, epitetul este cel care, în 
mare măsură, produce acele inversări insolite ale 
polarităţilor lumii, acea reordonare a semnelor exteriorului 
creând impresia unui real fabulos. (va urma)

Grădina Copou (1920)
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imaginea detectivului Arthur se întrupează din aburii 
amintirii, ai nostalgiei.

De fapt, detectivul Arthur poartă nuanţele unei 
fantasme, fiind asociat de la început unei atmosfere 
crepusculare, misterioase, puse sub semnul viitorului ca 
timp verbal ce marchează incertitudinea, iluzoriul: 
„Detectivul Arthur va sosi împreună cu umbrele serii; 
precaut” (Detectivul Arthur). Ultimul cuvânt marchează 
ideea de anchetă însă de un cu totul alt ordin decât cea 
desemnată prin sensul propriu al termenului, subsumată 
profesiunii personajului. „Detectivul Arthur are misiunea 
de a urmări consecinţele fanteziei celei mai libere şi totuşi 
stilistic constrânse, molatece şi contractate în imagini foarte 

 
supravegheate, surâzătoare şi melancolice”nota Gheorghe 
Grigurcu subliniind trăsăturile ce particularizează viziunea 
poetică a volumului avut în discuţie.

Ceea ce se prefigurează este căutarea punctată subtil 
prin opţiunea unor verbe ce marchează semantic starea de 
veghe sau de pândă: am observat, te-am pândit, să caut. Şi 
ce anume urmăreşte să descopere detectivul Arthur ? 
Dincolo de ceea ce statuase Gheorghe Grigurcu, citat 
anterior, drept motiv al acestei investigaţii insolite, credem 
că se realizează totodată o desfacere a universului şi o 
refacere a lui prin dorinţa de a descoperi fericirea prin 
ungherele lucrurilor simple, în mărăcinişul existenţei 
cotidiene aşa cum sugerează Rugăciunea detectivului Arthur. 
Fiecare gest în această „reţetă a fericirii” se centrează pe o 
anumită vitalitate percepută însă nu în maniera brutală a 
dionisiacului frenetic, ci în ritmurile delicate ale unei trăiri 
inocente, care reface primordialitatea lumii. De fapt, 
versurile sugerează în totalitatea lor o întoarcere specifică 
lui Brumaru asupra a ceea ce în mod obişnuit existenţa 
trepidantă ne face să trecem pe lângă: „Nimeni şi nimic nu 
mă poate opri să caut prin şanţuri bucăţi de ziare, / Să 
iubesc către seară apa şi pietrele mari de sub poduri; oh, 
istovit, / Să sărut o scară ce putrezeşte în brusturii de 
lângă ziduri amare, / În timp ce furnicile trec, şi să fiu 
fericit...” (Rugăciunea detectivului Arthur). Acutizarea 
percepţiei poartă nuanţele sacralizării după cum indică şi 
titlul, având drept rezultat o desprindere a imaginilor de 
obişnuit şi un amestec al acestora în ireal.

În totul ei, poezia răspândeşte o aromă firavă a fericirii 
bonome, a unei aspiraţii către dimensiunea idealizată a 
universului, surprins în rotiţele lui mărunte. Tăcerea, 
singurătatea, nu sunt aici semn al orgolioasei îndepărtări 
de Celălalt, nici al depresiei. Aceste ritualuri îşi au 
semnificaţia ontologică doar pentru unul, cel care cu 
voluptate desface ceasornice de fată sau găseşte amprente 
ciudate pe „a şaptea ceşcuţă din sumbrul dulap”.

Aceeaşi imponderabilitate a gesturilor ce se sustrag 
ordinii logice a lumii se regăseşte şi în Fluturii din 
pandişpan, poezie ce ironizează delicat tipicul unei 
investigaţii poliţiste. Cazul care i se oferă spre rezolvare 
detectivului Arthur vizează apariţia insolită a „fluturilor 
din pandişpan” ce are drept efect o perturbare a ritmului 
existenţial al Glycerei (o altă prezenţă constantă în 
universul poetic al lui Emil Brumaru) scoţând totodată din 
somnolenţă motanii „îngrăşaţi cu dulceaţă, / Ce torc de o 
parte şi alta a coapselor mele.”

Întrebările detectivului Arthur construite pe acelaşi 
temei al revelării ascunsului din labirintul cotidianului: 
„Doamnă, n-aţi observat, c-un surâs uneori, / Melci uriaşi 
tremurând pe clanţele de la intrări, / Când deschideţi, 
pentru motanii de angora, uşile-n zori? […] Când coborâţi 
scările-n parc, către seară, fără ca nimeni să vă aştepte, / 
N-aţi întâlnit un seraf în mână –o ladă de mirodenii / Şi cu 
cealaltă bătând mingi parfumate de trepte, / Făcându-se 
că nu vă vede din cauza jenii” au ca urmare o familiarizare 
cu necunoscutul marcată şi prin metamorfoza cromatică a 
fluturilor ce devin din albaştri galbeni: „Glycera îşi strânse 
veşmântul la piept. Nu răspunse. / Detectivul Arthur, plin 

Primele volume ale lui Emil Brumaru sunt marcate de 
prezenţa unor măşti lirice, care capătă însă consistenţa 
unor personaje: detectivul Arthur şi Julien Ospitalierul. 
Desigur, nu se poate vorbi de personaje în sensul stabilit 
de ficţiunile narative (deşi o anumită contaminare cu 
epicul există), însă constanţa ontologică a acestor fiinţe le 
dă dreptul la o existenţă pregnant conturată, chiar dacă 
pusă de multe ori sub semnul ludicului.

Detectivul Arthur şi Julien Ospitalierul devin până la 
un punct „supape” ale confesiunii lirice deviate astfel de la 
o exprimare directă. Prin adoptarea acestor inedite 
identităţi, se poate resimţi o anumită obiectivare a 
discursului liric, o distanţare de sentimente. Într-un fel, 
acest truc al poetului aminteşte de cel narativ al 
manuscrisului găsit, în măsura-n care responsabilitatea 
poetică pare aruncată înspre măştile construite. Este vorba 
până la urmă de evitarea sentimentalismului, pe care l-ar fi 
presupus o confesiune directă recognoscibilă şi în 
motivaţia abordării manierei ironice şi ludice de a percepe 
realul. 

De altfel,  Hugo Friedrich preciza că în poemele 
moderne, eul liric nu mai corespunde eului empiric. 
Acesta din urmă „participă la obiectul imaginaţiei sale nu 
ca persoană particulară, ci ca inteligenţă poematică şi 
<<operator>> al limbajului”. Această scindare la nivelul 
personalizării lirice duce atât la o evitare a familiarităţii cu 
cititorul, cu care nu se mai împărtăşeşte un spaţiu sufletesc 
comun, dar şi la evitarea „moliciunilor sentimentale” atât 
de temute în modernism.

Dincolo de aceste motivaţii de ordin general ce ţin de 
metamorfoza poeziei moderne, la Emil Brumaru apariţia 
unor astfel de prezenţe insolite se datorează şi dorinţei de 
îndepărtare de locurile comune, dar mai ales spiritului 
ludic ce primează în acest univers poetic aparte. Detectivul 
Arthur şi Julien Ospitalierul nu sunt astfel rezultatul unui 
impuls de moment al unei clipe de inspiraţie frenetică, ci 
construcţii conştiente derivate din aspiraţia de a crea un 

singur TOT unificator, o operă unică omogenă după cum 
mărturiseşte însuşi poetul: „De fapt, am vrut să scriu o 
singură carte. M-am gândit să alcătuiesc un ...<<roman>> 
în versuri, în proză... De abia la urmă, înainte de a muri, aş 
fi dorit să se închege integral”. Această încercare de 
uniformizare fertilă a versurilor se face prin trasarea unor 
legături ce ţin de procedeul intratextualităţii. Astfel, încă 
din primul volum – Detectivul Arthur, Julien Ospitalierul 
este numit, sugerând prezenţa sa în conştiinţa poetului 
privitoare la „planurile de viitor” şi anticipând totodată 
liniile construcţiei personajului subsumate recluziunii şi a 
unei bizarerii delicate a gesturilor: „Dacă într-o după-
amiază de toamnă ne-am duce la Julien Ospitalierul / 
Prietenul meu ce trăieşte departe de lume c-o bilă în mână, 
/ O, l-am găsi în genunchi, într-un colţ, sărutând şifonierul 
/ Şi îndopând şerpişori sinilii cu smântână.” (Ultima elegie 
a detectivului Arthur). Se întrevede aici, in nuce, şi erotizarea 
universului casnic asociată unei fetişizări frenetice.

În mod invers, se conturează şi trimiterile la detectivul 
Arthur chiar din prima poezie ce deschide volumul Julien 
Ospitalierul din 1974: „Şi prieten nu-mi este decât 
detectivul Arthur”. (Julien Ospitalierul). Desigur, aici 
relaţionarea este mai puternică şi mai frecventă, punctând 
mult mai multe poezii: „Şi-n lampă voi pune fitilul cel 
brav de pe când mai trăia detectivul Arthur” (Secretul lui 
Julien Ospitalierul), „Şi să-ţi aminteşti: detectivul Arthur 
împuşca-ndrăgostit portocala de la o mie de iarzi” 
(Îmbărbătarea lui Julien Ospitalierul), „Julien Ospitalierul îşi 
amintea, cu bătăi delicate de cord, / De detectivul Arthur, 
prietenul trist şi ciudat, dispărut din prea multă decenţă în 
urmă c-un an; / Parcă-l vedea şi acum închizând portiera 
brodată de-amiază a vechiului Ford / Şi, cu un ultim 
claxon de adio, pornit graţios pe şoseaua îngustă de 
munte, etern surâzând la volan...” (Julien Ospitalierul îşi 
aminteşte de detectivul Arthur). Ţinând de un timp trecut ce 
nu este doar al viziunii poetice înglobate în texte, ci 
aparţine şi de cronologia externă a publicării volumelor, 

Monica BOŢOIU

interpretări
Măşti poetice în lirica lui 
Emil Brumaru (I)
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literatură universală

Roman Kissiov
(Sofia, Bulgaria)

Roman Kissiov, din poezia căruia am mai publicat 
traduceri în revista Cronica, s-a născut în anul 1962 în 
oraşul Kazanlâk, Bulgaria. Este absolvent al Facultăţii 
de pictură la Academia Naţională de Arte Frumoase 
din Sofia, 1991; profesor, pictor, grafician, poet, eseist. 
A ilustrat volume de poezie ale unor poeţi ca: 
Hölderlin, Thomas Bernhard, Christine Busta, Marius 
Chelaru, Alois Vogel, Halima Posqwiatowska, 
Tadeusz Ruzewicz, Tadeusz Sliviak, Andrzej 
Warzecha, Imants Ziedonis, Vitaustas Karalius, 
Vladimir Burici, Viaceslav Kuprianov, Kaetan Kovici 
ş.a.). A avut mai multe expoziţii (personale şi de grup) 
în Bulgaria, Austria, Italia, S.U.A ş.a. Volume de 
poezie publicate – în ţară: Porţile raiului, 1995, Umbra 
zborului, 2000, Pelerinul luminii, 2003, Cryptus, 2004, 
2007, Voci, 2009; - peste hotare: Hodočasnik svjetla / 
Pelerinul luminii, 2008 – în croată, Словото Пастир / 
Păstorul cuvântului, 2010 – în macedoneană.

Poemele lui au traduse şi publicate în engleză, rusă, 
română, olandeză, daneză, sârbă, croată, 
macedoneană, albaneză şi hindi. Locuieşte şi lucrează 
în Sofia.

Vis

Fiece noapte visez trecutul meu
în fiece noapte îmi retrăiesc
viaţa mea de până atunci din nou.
În fiecare noapte următoare
visul devine mai lung,
prelungit de fiecare zi a mea.
Astfel zilele vieţii mele
devin tot mai scurte şi mai scurte
până ce ele vor tine spre nimic,
iar visele mele vor ajung atât de lungi
încât nu voi mai fi în stare
să mă trezesc.

Cuvinte

Câte cuvinte cuvinte cuvinte cuvinte cuvinte
cuvinte cuvinte cuvinte cuvinte cuvinte
cuvinte cuvinte cuvinte cuvinte
cuvinte cuvinte cuvinte
cuvinte cuvinte
cuvinte

şi doar o viaţă!

Acum

Un şarpe sub o piatră

Ia piatra asta
Şi piatra se va preface în pâine

Ia şarpele în palma ta (nu-ţi fie teamă)
Şi el se va preface într-un peşte

Nu spune: deja e prea târziu
Nu spune: e prea devreme încă

Pentru foame e turma de oameni
Pentru mult timp, prea mult păstorul
a dat pietre în de pâine
a dat şerpi în loc de peşti

Ia piatra asta
Ia şarpele în palma ta

Acum

M-am întors

Mare de jasp
diamant
ţărm
înger
aripi de safir
copac de argint
fructe de aur Prezentare şi traduceri de Marius CHELARU

M-am întors
acolo
unde nicicând nu am fost.

Doi autori mongoli

Literatura mongolă este foarte puţin cunoscută sau 
aproape deloc în ţara noastră, ca şi schimbările, 
procesele prin care a trecut de-a lungul timpului, 
epocile dinainte de Danzanravjaa (1803-1856), din 
timpul lui, perioada centralizării/ comunistă tip 
sovietic, trecerea la ceea ce s-a numit „shine 
handlaga”/ „noua tendinţă” (trend iniţiat în anii '50 ai 
secolului trecut de poetul şi translatorul Begziin 
Yavuuhulan), apoi „övs nairagch”/ „poezia ierbii”, 
între ai cărei reprezentanţi se numără, alături de 
Tsogdorjin Bavuudorj, şi Mend-Ooyo, pe care l-am 
întâlnit şi la Struga, despre filiaţiile/ motivele budiste 
sau influenţele nomade (faţă cu „spaţiul închis” sau 
nu) etc. etc., până la racordarea, câtă este, la tendinţele 
actuale de pe plan mondial.

Din galbena stepă mongolă

E. Bold (Eboalede) s-a născut în Alshaa, în 
Mongolia interioară, în 1966, a absolvit în 2004 
universitatea, specializare în limba şi literatura 
mongolă. A publicat două cărţi de versuri, apoi 
aceasta, prima carte a sa în engleză.

Din considerente care ţin de evoluţia şi 
caracteristicile poeziei din Mongolia poate fi dificil de 
analizat/ perceput cu maximă acurateţe uneori altfel 
decât la nivel conceptual după criteriile „europene/ 
occidentale” un astfel de volum, sub toate aspectele, 
deşi, la prima vedere, nu pare deloc complex. 

Astfel, întâlnim şi trăsături care ar ţine, cumva, din 
anumite puncte de vedere (mai ales legate de 
vocabular şi atmosferă) de maniera în care au scris 
poeţi din alte generaţii în Mongolia, de pildă de ceea 
ce au definit specialiştii „övs nairagch”/ „poezia 
ierbii”, poeme despre stepa, despre stepa nomazilor şi 
a florilor sălbatice, a vântului şi a cailor, despre „stepa 
galbenă” unde „sufletele strămoşilor/ oferă protecţie”. 
Apoi citim poeme despre „spiritele strămoşilor” şi 
despre zonele sălbatice, greu de pătruns în esenţa lor 
cu totul, de înţeles în profunzimi („Sălbăticia imposibil 
de înţeles în profunzimi e sensibilă la durerea 
spiritelor/ multele ei culori creează muzică”); sau: „În 
noaptea, odată cu zgomotul cămilelor care fată şi 
vacilor,/ nămolul puternicelor spirite/ străluceşte 
[…]/ şi când spiritele eluzive/ încep să suspine,/ se 
naşte mama poeziei/ şi se domoleşte pământul”. Apoi 
pătrundem sau măcar ferim perdeaua de la uşa către 
lumea şamanilor, când citim despre „băuturile/ 
licorile pentru sacrificii” care parcă se amestecă cu 
vântul, şi despre „înţelepte” „zeităţi locale”, despre 
plânsul vântului prin stepă, despre cântecul Altailor 
(munţi „Altai, unde dimineaţa/ coamele sunt cântecul 
oleandrilor”, iar „iarna/ înălţimile sunt cum cămăşile 
lui Genghis”, Munţii Altai atât „de vaşti,/ încât 
„jungarii” nu-i pot traversa pe cai”), cântat pe cele 
două strune ale străvechiului instrument al nomazilor 
tovshuur, a cărui origine se pierde în negura vremilor, 
poate dinainte de naşterea marilor hanate. Urcăm apoi 
alături de „cei nouă lupi” pe Burhan Haldun ori 
„galopăm dinspre vest/ pe un cal maro închis/ către 
soare/ în cerul întunecat” către Alshaa de vest, către 
Înălţimile Bulhan, ascultăm „muzica unui elk” înainte 
de a părăsi viaţa străpuns de glonţ.

Ca o ploaie albă în deşertul arid

Poetul şi scriitorul Danzan Nyamaa s-a născut în 
1956 în Bayan-Ovoo sum, din din aymag/ provincia 
Bayan Hongor, în Mongolia. Este considerat unul 
dintre poieţii de vârf din generaţio '80 a secolului 
trecut. A publicat peste cincisprezece cărţi din 1986.

Spre deosebire de E. Bold, despre care am discutat 
mai sus, Danzan Nyamaa a ales formula aceasta de 
„ghirlande de sonete” care nu este, de altfel, străină de 
poezia mongolă, mai mulţi autori de renume pe acele 
meleaguri încercându-şi pana în acest fel (Sh. 

Surenanjav, T. Galsan,  P. Badarch etc.).
Sunt şi elemente comune în poezia celor doi poeţi, 

în principal ţinând de specificul locului (de aceea nu 
vom repeta), folosirea de toponime, cuvinte specifice, 
trimiteri/ aluzii/ elemente care ţin de  la mituri/ 
legende ale locului, de felul de a fi al populaţiei din 
zonele ne-urbane (stepa nesfârşită, caii, goana lor 
dinspre trecut prin prezent către viitor, florile, petalele 
lor, munţii albaştri şi zăpada care acoperă 
povârnişurile, deşertul, stelele ş.a.: un fragment din al 
doilea sonet: „Printre firele de pir, unduind în stepa 
strălucitoare/ şnurul rupt din mama mea, îl simt în 
palma lumii./ Un om! Tatăl meu  m-a văzut de la 
plecare.// Călăresc anii ca un cal iute,/  Mă grăbesc, la 
stelele destinului meu,/ stelele, vălurind pe cerul 
albastru al Asiei/ ca piscurile înzăpezite de la cea mai 
mare depărtare”. Dar latura personală/ introspectivă 
este parcă mai pregnantă; şi scrie poetul: „vin ca o 
ploaie albă în deşertul arid” şi, în alt poem, „compun 
poveştile tinereţii mele/ clipă de clipă stelele mă 
primesc/ stâlpii de aur ai zilei de acum” aşteaptă ca 
prezentul să fie arc peste tot ce a fost. 

Un procedeu pe care îl foloseşte autorul (aidoma 
altora care compun „ghirlande de sonete) este de a 
prelua/ de a folosi ultimul vers al sonetului anterior 
drept primul al celui care urmează.

Danzan Nyamaa agreează metafore, construindu-i 
muzicalitatea pornind de la ritmica poeziei, dar şi 
folosindu-se de muzicalitatea incumbată de figurile de 
stil, de alăturările de cuvinte.

Concluzionând, pentru ambii autori:
Dincolo de acest parfum aparte din versurile lui E. 

Bold şi ale lui Danzan Nyamaa, de evidenta lor 
legătură cu spaţiul mongol, cu ceea ce înseamnă a fi un 
om al acelor locuri şi a gândi ca atare, de folosirea unor 
toponime sau elemente de vocabular specifice: 

- E Bold are un volum scris de un autor care pare că 
păşeşte către un univers al său, dar în consonanţă cu 
felul de a se scrie în Mongolia. Sunt şi secvenţe din 
versuri care vorbesc nu doar despre Munţii Altai sau 
Karakoram, ci şi despre străzile din Paris ori despre 
dragoste, despre tristeţe pur şi simplu, fără altă 
legătură cu vreun loc anume, ci doar cu propriile trăiri, 
despre păsări, despre lună ş.a.

- „ghirlanda de sonete” a lui Danzan Nyamaa 
relevă un autor atras de cerinţele scrierii acestui tip de 
formă fixă de poezie, pe care le îmbracă în culoarea 
cerului Mongoliei.

- Raportându-mă la ce am citit până acum din 
poezia din acea parte a lumii, a Asiei, inclusiv din cea 
scrisă de autorii din Mongolia, cred că, aidoma altora, 
din generaţii anterioare sau contemporani cu el, E. 
Bold şi nici Danzan Nyamaa nu se despart cu totul de 
moştenirea culturală, de tradiţiile societăţii nomade, de 
ceea ce înseamnă şi trecutul, şi prezentul ţării lor. 
Ambii, reiterăm, folosesc adesea nume proprii/ 
cuvinte specifice etc. E. Bold are uneori şi poeme mai 
lungi, de câteva pagini, care par a fi „poveşti” scrise în 
versuri. Nu foloseşte cuvinte/ expresii sofisticate, 
căutând un mesaj cât mai direct, deşi are ades figuri de 
stil aparte. Şi, pe de altă parte, este atent şi la felul în 
care se scrie în afara ţării sale, acest lucru fiind de 
acum vizibil. „Ştiu că poezia mă miroase/ îmi miroase 
pălăria, farfuria, pipa”, scrie E. Bold, într-un frumos 
poem, aproape de finalul cărţii, despre „calea lupului” 
, care începe astfel: „Sunt un lup flămând/ care luptă 
cu anul rece/ gâfâind pe drumul către înălţime”.

Nici vocabularul lui Danzan Nyamaa nu este unul 
sofisticat, „construind” din cuvinte şi metafore cu 
parfum (unele, destul de multe) în notă personală o 
frumoasă „ghirlandă de sonete” în care, nu mult 
înainte de final, spune: „Pentru mine/ ceea ce e 
adevărat există înlăuntrul meu,/

Şi când cuvintele mele, mintea mea şi iubirea mea 
sunt prezente,/ strălucesc pentru alţii ca o lumânare”.

A fost o lectură interesantă, şi prin prisma culorii 
specifice, dar nu numai, ambii autori  fiind cunoscuţi 
în ţara lor şi traduşi şi în alte limbi.

* E. Bold, A Sky of dark tears, poeme, ediţie în limba engleză, 
versiunea engleză: Simon Wickham Smith, design: O. Munkhnaran, 
Editată de Academia Mongolă de Cultură şi Poezie, Ulaanbaatar, 
Mongolia, 2012, 136 p.
* Danzan Nyamaa, My world (A garland of sonnets), ediţie 
trilingvă, mongolă, macedoneană, engleză (versiunea engleză: S
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Academia Păstorel
Ce fericire poate fi mai mare, pentru un intelectual, decât aceea a deschiderii în oraşul 

tău a unui muzeu de ştiinţele naturii. Bine, era de fapt vorba de redeschiderea vechiului 
muzeu, după o renovare de aproape douăzeci de ani, dar ce mai conta, când, în plină vară, 
pe o căldură comparabilă cu acea pe care scripturile o prezic celor veşnic osândiţi, uşa 
muzeului s-a deschis şi mulţimea, impresionantă totuşi, a intrat. Şi eu odată cu ea, iar 
prima impresie a fost aceeaşi pentru toţi: WOW!  Nu numai pentru că înăuntru era 
răcoare, ci şi pentru că muzeul arăta aşa ca-n visele noastre frumoase. Avea diorame 
protejate cu un geam impecabil de curat, cu exponate care nu păreau, cum ştiam dinainte, 
ca scăpate din oala unei gospodine, cu explicaţii inter- active, pază şi supraveghere 
discretă, cu camere video şi chiar bare argintii pentru a stăvili entuziasmul copiilor care 
vor să dea cu piciorul în „lupul cel lău”. Minunat! Mă felicitam pentru alegerea făcută.

Din cauza aglomeraţiei, eram prins între o pereche de tineri despre care, din primele 
secunde, am aflat cam toţi din zonă că se numesc: ea Pisi, iar el Muchi. Pisi este blondă cu 
tot ce înţelegem din asta. Tipul piţipoancei cu o rochiţă mulată care pune foarte bine în 
evidenţă nu doar lipsa chiloţeilor ci, mai ales, prezenţa unui extrem de incitant piercing, 
un lănţişor, cu o superbă perlă la capăt. După vârstă, de altfel singurul indiciu, se pare că 
Pisi a terminat liceul. Muchi însă este alt gen. Cel cu peste o sută de kilograme dispuse 
prioritar pe orizontală, tatuat până în albul ochilor, cu maieu roşu, bermude şi şlapi. Plus 
tupeu, proporţional cu greutatea, un aparat foto de mărimea unei locomotive şi umor de 
autobază exprimat, obligatoriu, în gura mare. Adorabila Pisi pupă toate gemurile şi le 
unge cu grăsimea de pe degetuţe, provenită de la popcorn, în nobila ei intenţie de a săruta 
dulcic şi a mângâia exponatele împăiate.  Se pozează frenetic cu toate gângăniile având 
mare grijă să fie cât mai sexi şi să ne arate lănţişorul cu perlă. Muchi, părând devorat de 
nevoia cunoaşterii, se pozează lângă gorilă. Constat cu satisfacţie că băiatul pare a fi veriga 
lipsă din lanţul evoluţiei, dar nu spun nimic, deoarece nu vreau să-mi ajungă scheletul 
exponat de muzeu. Cel puţin deocamdată!  Pisi face corecţia de rigoare bazată pe o subtilă, 
dar incontestabilă putere de observaţie:

- Muchi, scump, măii, acesta-i un goriloi, dragă! Doar se vede, uite aicişa nu, hi, hi, hii!
- Da, beiii, ioti-te colea-şa, ăăăă… Pare puţin complexat, prin urmare, face câteva 

fotografii document. Scena se cam repetă şi când ajungem la scheletul balenei. Pisi cu 
formidabila ei capacitate intelectuală anunţă, tot pe bază de argumente vizibile, dar şi cu o 
firească înfiorare, că acesta este un balenoi. Deşi pe toţi pereţii sunt afişate interdicţiile de 
atingere a exponatelor, Pisi dominată de o irepresibilă atracţie mângâie visătoare organul 
care face diferenţa. 

Vizibil nervos însă, bravul Muchi pune lucrurile la punct:
- Lasă uăiii, că dacă eream şi io dă mărimea lu' asta, aşa ierea şi a mea şi nu prea te văd 

cum te descurcai, hă, hă, hăăă!
- Eeee, las' că nici io n-oi fi fo proastă, cum crezi tu, răspunde cam înţepată Pisi, rănită 

în amorul propriu. 
Sătul de atât interes ştiinţific, prind o oportunitate şi mă strecor abil în alt rând. Acum 

sunt în spatele unei mame tinere care, plină de răspunderi şi responsabilităţi pentru 
educaţia ştiinţifică a puştiului de cinci-şase ani care o însoţeşte, îi dă tot felul de explicaţii. 
Înţeleg de ce copilul este bosumflat abia atunci când ajungem la pielea unui piton. Are 
peste şase metri lungime şi mămica îi spune copilului că este pielea unui peşte foarte mare. 
Copilul nu mai rezistă şi spune:

- Mami, dar şerpii nu sunt peşti!
Îmi vine să-l sărut pe acest adorabil copil care are şi personalitate şi, iată, mai umblă şi 

pe canalele Animal Planet. Nu sunt în asentimentul mamei care arde o palmă 
moralizatoare în scăfârlia bietului martir al ştiinţelor naturii. O devastatoare dorinţă de a 
strânge de gât mămici tinere mă face să plec în grabă. 

Ajuns acasă, constat că am fost din nou inundat de vecinii de sus, nişte studenţi foarte 
simpatici, care sunt mai tot timpul beţi rangă şi puşi pe chefane. Deşi evenimentul nu mă 
surprinde de fel, fiind el aproape săptămânal, când să le dau un telefon, scap celularul în 
apă, un bun prilej de a-l vedea cum se pulverizează într-o explozie plină de culoare. Plin 
de o arzătoare dorinţă de a atrage, cu orice preţ, atenţia conducerii muzeului cu privire la 
fauna locală, rag disperat:

- Băiii, animalelor!! Zadarnic, însă…

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Cu audienţă bună,
Ce vedem, sau ce citim,
E ce cântă lor în strună,
Nu ce-ar trebui să ştim.

Şi în loc de idealuri,
Sau dezbateri de idei,
Ne încântă cu scandaluri
Şi programe de doi lei. 

Glume proaste, sex, spectacol,
Străluciri multicolore,
Uită toţi ca prin miracol
De problemele majore.

Neatenţi la mici detalii,
Clevetesc şi se distrează;
N-au haz intelectualii!
Nu ne mai interesează!

Atmosfera-i minunată,
Le merg toate ca pe roţi!
N-ai să fii bogat vreodată,
Dar te fac să crezi că poţi!

Şi aşa, ei, anonimii,
Profitorii „înţelepţi”,
Cu susţinerea mulţimii,
Închid gura la deştepţi!

Astfel, promovând nimicul,
Peste tot, jur împrejur,
Noi ne mulţumim cu circul,
Ei, cu traiul de huzur.

O aşa manipulare,
Cum nicicând nu s-a văzut
Şi cu anvergură mare,
Doar prin „rating” s-a putut!

Având bani, putere mare,
Vrem s-şi facă - ţineţi seamă -
Televiziuni, ziare,
Special pentru reclamă.

Nu mai vrem să ne încurce,
Vrem ca să trăim frumos!
Conştiinţa nu ne-o spurce
Cu-al lor „rating” păgubos!

Căci valoarea de revine
Şi-om deschide alte porţi,
Despre „rating”, doar de bine
Vom vorbi ... ca despre morţi!

Gheorghe Bălăceanu

LUI  BECALI
Pentru  popor,  e-un  accident,
Dar  el  e  fericit  pe  veci,
Ajuns  acum,  în  parlament,
Are  şi-o  turmă  de... berbeci.

OLIMPICILOR  ROMÂNI
Când  aţi  plecat,  viteji,  cu  fală,
Speranţele  curgeau  şuvoi,
Dar  rămânând  cu  mâna  goală,
Le-aţi  adus,  pe  ele...înapoi.
 
FENOMEN  BIZAR
Trântori  noi  vin  în  cămară,
Regulile  vechi  se  rup,
În  loc  să  fie  scoşi  afară,
Sunt, mai  mulţi,  primiţi  în  stup.
 
UNDE-I  UNUL...
Zicală,  iarăşi,  de  poveste
Tot  românu-i  enervat,
Că-n  timp  cu  puterea  creşte,
Creşte  şi  pofta  de...mâncat.

Constantin Profir

UNUI  CONTESTATAR
Eu nu pot fi adeptul violenţei,
Dar am verificat în schimb o teză:
Uşoara victimă a imprudenţei
O văd chiar purtătoare de proteză!

SPERANŢĂ
La noi, cum viitoru-i pesimist,
Cu toţii aşteptăm scânteia
Schimbării, menţinând ideea,
Că vom trăi normal, neconformist.

Şi minciuna le convine,
Că scandalul ce-l stârneşte,
Face rating, deci e bine!

Prin anchete de faţadă,
Cu nimic n-or să-ţi aline,
Chinul, însă multă sfadă,
Face rating, deci e bine!

Discutând de sănătate
Ce abia se mai menţine,
Să te faci că vrei dreptate
Face rating, deci e bine!

În dezbateri importante,
De-ţi induc ce le convine
Abordând idei „frapante” …
Face rating, deci e bine!

N-au soluţii şi nici planuri,
Dar ideea iată, vine:
Sex, manele şi cancanuri!
Face rating, deci e bine!

Când în culmea nesimţirii 
Fac spectacol cu destine,
Chiar de-i împotriva firii,
Face rating, deci e bine!

Împlinită chiar, dorinţa
Însoţită-i de suspine!
Nu contează, suferinţa
Face rating, deci e bine!
Ne-amăgesc că suntem primii
Mai presus decât oricine;
Satisfacţia mulţimii
Face rating, deci e bine!

Viaţa noastră e o dramă
Şi uitând de unde vine,
Ne hlizim la panaramă ...
Face rating, deci e bine!

La concluzia ce spune:
„Face rating, deci e bine!”
O-ntrebare se impune:
Face bine, pentru cine?

Din ce mulţi doresc să facă,
Cine ne comandă-n fine, 
S-acceptăm că numai dacă
Face rating, este bine?!

Boala asta-i importată
De la cei ce deţin „potul”
Şi concluzia-i testată: 
Doar prin rating, conduci totul!

Când emisiunea care
N-are „rating”, e-anulată,
Mai degrabă mi se pare
O cenzură camuflată.

Dacă la TV, 'n ziare,
Doar deştepţi s-ar prezenta,
Dintre noi, chiar fiecare
Între timp s-ar deştepta.

Însă ştie lumea toată
Că-i mai greu la început,
Căci o minte luminată
Nu-i uşor de priceput.

E nevoie, ca atare,
Să explici, ca orişicine,
Pe-ndelete, cu răbdare,
Să-nţeleagă ce e bine. 

Dar cu-asemenea proiect,
Perspectiva ar fi sumbră
Pentru cei ce, indirect, 
Dirijează tot, din umbră.

La TV sau în ziare
Vezi articole, programe, 
Doar cu-audienţă mare,
Să ia banii pe reclame.

Pentru-a-şi întregi bugetul
Presa astfel se destramă,
Căci devine cu încetul,
Dependentă de reclamă.

O vizită la muzeu
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ŞTIREA
Doar, în câteva minute,
La ce-i nou te conectează,
Iar atuncea când te minte,
Rareori se corectează!
 
UNUI PRIETEN
Amice, laude-ţi aduc
C-ai fost un soţ ,,îndemânatic":
Ţi-ai pus nevasta sub papuc
Şi mama soacră...pe jeratic!
 
LA IZVOARELE MINCIUNEI
Cătând minciuna la izvoare,
Găseşti pe doi români aparte:
Un şef, ce minte până moare
Şi-un tont,ce crede pân-la moarte.

Aurel Baican

UNUI EPIGRAMIST DE SUCCES
Nu este nici o dramă
Că n-a urcat Olimpul ,
Fiindcă văd, cu timpul,
Urcat-a-n epigramă.
 
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!
Ioan Maftei-Buhăieşti

DESPRE „RATING”, DOAR DE BINE!
După nouăzeci încoace,
Ce a fost, nu mai contează;
Presa cam în tot ce face,
După „rating” se ghidează.

Ca să-ţi poţi închipui:
Public, deci, nu se mai face
Ce crezi tu c-ar trebui,
Ci mai mult ceea ce place.

Deci, la vreo emisiune,
Sau articol, în ziare,
De se uită multă lume,
Cică face „rating” mare.

Nu contează ce şi cine,
Are, n-are consistenţă,
Pentru presă este bine
Dacă are-audienţă.

Chiar de-s nonvalori în faţă,
Şi deştepţii-or să se-ncline,
Nu-i nimic, aşa-i în viaţă,
Face rating, deci e bine!

Cu succes de-mpăunează
Mai mereu pe-un fitecine,
Pentru presă nu contează;
Face rating, deci e bine!

Şi-adevărul îi priveşte
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degustări cultural - literareCu gîndul la vremile ferice de 
odinioară nisipul se răc te în 
clepsidră 

eş
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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„În ziua cea de pe urmă
ca în zăpadă profundă
lumea va sta tolănită
adînc în pene
şi pe fiecare albă 
pană
picături de
sînge”
Becir Vucovici

„Chipul poeziei nu mai e cel ideal, al unei angelităţi 
sui generis, ci brăzdat de ridurile încercărilor de tot 
soiul, contractat de efortul trebuitor pentru a le face 
faţă”.

Gheoghe Grigurcu

Mişcarea Literară, dedică numărul 3(43)/ 2012 
Centenarului Steinhardt printr-un grupaj de articole 
semnate de Andrei Andreicuţ („Eu m-am născut în lume 
să dărui, să mă dărui, oricînd şi orişicui...”), Iustin Hodea 
(Monahul Nicolae Delarohia, cărturarul mărturisitor), 
Eugen Simion (Nicolae Steinhardt), Alexandru Surdu 
(Nicolae  Steinhardt. Despre fericire), Ioan Pintea (N.  
Steinhardt, Marcel Proust şi alţi cîţiva. A patra soluţie), 
Florin Caragiu (Nicolae  Steinhardt – creştinismul în 
actualitate), Olimpiu Nuşfelean (Prin cărţi spre sine sau 
Intrarea în textul-destin), Ştefan Iloaie (Moralitatea – 
aspect definitoriu al comportamentului uman, în viziunea lui 
N. Steinhardt), Timotei Aioanei (Monahul mărturisitor 
Nicolae  Steinhardt de la Rohia), Adrian G. Romila 

(Predicile părintelui Nicolae Steinhardt sau tehnica 
ecumenismului cultural), Adrian Mureşan (Despre 
importanţa studiului esteticii lui N. Steinhardt), Luigi 
Bambulea (De la Păltiniş la Rohia. Şcoală culturală şi 
sarcină spirituală), Dan D. Iacob (Nicolae  Steinhardt şi 
Constantin Noica, sau prietenia în aprigul secol XX), 
Marius Dumitru Linte (Dreptul la răscruce), Andrei 
Moldovan (Nicolae  Steinhardt şi socialismul), Emanuela 
Ilie (Nicolae  Steinhardt, „un mordu du cinéma”), Cristian 
Vieru (N. Steinhardt – Cu timp şi fără timp. Un mozaic al 
receptării), Adrian Popescu (In memoriam N. Steinhardt), 
Aurel Podaru (Amintiri despre Nicolae Steinhardt), Ion 
Filipciuc (Într-o dimineaţă însorită în bătăile clopotului…), 
Marius Vasileanu (Pe Calea lui N. Steinhardt), Dorin 
Ploscaru (Urcînd pe jos de la Tîrgu Lăpuş la Rohia în 
căutarea părintelui Nicolae Steinhardt), Ovidiu Pecican 
(Iscarea vocilor), Radu Săplăcan (Ispita, licorna şi 
hieroglifa), André Gide (N. Steinhardt - inedit) 
dimpreună cu interviul realizat de Călin Emilian Chira 
cu Cornel Cotuţiu („Reţin un moment, oarecum amuzant, 
pe care l-am mai relatat undeva, cînd ne-a povestit cum a 
ajuns... informator al securităţii. De altfel, fie în cărţile sale, 
fie în viaţa cotidiană avea aplecare spre un fel de umor 
pigmentat cu o ... sfioasă ironie sau fulgurantă şi nevinovată 
viclenie; avea tentaţia ludicului”) şi Reperele biobibliografice 
alcătuite de Virgil Bulat. Un număr consisitent şi variat 
ce cuprinde şi alte interesante pagini sintetizate fericit 
de Olimpiu Nuşfelean (Literatura fericită) în editorial: 
„Omul scrisului este omul care, aşezînd viaţa într-o 
carte, obligă timpul să se conformeze şi altui timp de 
existenţă, să-şi dezvolte o dimensiune proprie lecturii 
salvatoare”.  

Elegant şi consistent se prezintă, ca de fiecare dată, 
numărul triplu 10-11-12(271-272-273) al revistei 
arădene Arca, din care vă recomand călduros cele 
scrise de Lavinia Ionoaia (Cronica anilor trişti), Vasile 
Dan (Din bolgiile infernului personal), Carmen Neamţu 
(Ce te face mai inteligent?), Johannes Waldmann („Dacă 
aş fi Dumnezeu, aş avea mai multă milă de inimile 
oamenilor...”) Radu Ciobanu (Călătorul extrem), alături 
de Lucia Cuciureanu (Cui i-e frică de Sorin Ilieşiu?), 
Petru M. Haş (Drama omonimiei), Mircea M. Pop 
(Secvenţe literare germane) şi, de loc în ultimul rînd, 
interviul cu Davide Bigalli („Efortul filozofic a fost 
întotdeauna o muncă a scrierii, a lăsării de semne pe tabula 
rasa, pe nisipul din deşert”) realizat de Ciprian Vălcan. 
Poezia de calitate (Linda Maria Baros, Liviu Georgescu 

şi Kazimir Oniga) întregeşte un număr ce se citeşte cu 
încîntare şi mult folos.

„Întîlnirea cu marea constituie una dintre acele 
amintiri emblematice, indelebile, care le poţi purta apoi 
asemenea unui talisman norocos” scrie Angelo 
Mitchievici (Thalassa, Thalassa!) în editorialul 
numărului 4(37) / octombrie – decembrie 2012. Este şi 
sentimentul ce l-am încercat răsfoind acest număr din 
care vă recomand cele scrise de Al. Săndulescu 
(Însemnări pariziene), Florina Moldovan-Lircă (Cornel 
Regman. De la Cluj la Constanţa via Bucureşti), Dan 
Ottiger Dumitrescu (Urgia comunistă reflectată în opera 
lui Pavel Chihaia), Aurel Macoviciuc (Baltagul – romanul 
unor dramatice discontinuităţi), Lucian Gruia (Locuirea 
brâncuşiană), alături de poezie (Liviu Ioan Stoiciu, 
George Vulturescu, Nicolae Tzone, Gellu Dorian, 
Valentin Talpalaru, Marian Dopcea) şi proză de bună 
calitate (Dan Perşa, Ovidiu Dunăreanu).

Bucovina Literară, nr. 11-12(261-262) se deschide cu 
un graţios poem al lui Emil Brumaru: „Nu-mi căuta 
greşeli unde iubirea / Se-mpiedică frumos într-un sărut 
/ Pe care doar şi tu, tainic l-ai vrut” pentru a continua, 
ferict, cu invitatul revistei, de astă dată în persoana lui 
Gheorghe Grigurcu, prezent cu un amplu interviu, 
realizat de Magda Ursache („Chipul poeziei nu mai e cel 
ideal, al unei angelităţi sui generis, ci brăzdat de ridurile 
încercărilor de tot soiul, contractat de efortul trebuitor 
pentru a le face faţă”), însoţit de un frumos grupaj de 
versuri: „Cauţi densitatea Cuvîntului / acum 
dispreţuită aproape uitată / densitatea cum un miros / 
de mucegai într-un gang vechi / densitatea cum un 
ciolan / de care se împiedică ziua / şi cade lată” 
(Poetică). Am mai reţinut şi paginile oferite de Matei 
Vişniec („Cabaretul cuvinelor”- cuvintele dacă mi-ar fi 
povestite), Ioan Holban (Mircea Dinescu. Pîrdalnica 
meserie de om liber), Adrian Dinu Rachieru („Ocheanul” 
Ioanei şi ideea Eminescu), Theodor Codreanu (Numere în 
labirint), Nichita Danilov (Simfonia mută), Al. Cistelecan 
(Româncuţa prin vremi postmedievale), Adrian Alui 
Gheorghe (Un popor ca o populaţie), Petru Ursache (De ce 
n-a plîns Vitoria Lipan?), dimpreună cu grupajele de 
poeze asumate de Adrian Popescu (Şcoala de literatură) 
şi Florin Dochia (Orb pe mare).

„Unde e gloria sămînţa rară a Utopiei / edenul 
verbelor sacre / spaţiul fără de moarte / glasul 
făgăduit: / numai / purulenţa lascivă a melancoliei / 
ţipătul fără ferestre:” scrie (Elegia de aur) regretatul Ion 
Vădan, într-un grupaj liric publicat de revista Nord 
Literar, nr. 11-12(114-115)/2012, de unde am mai 
reţinut cele asumate de Gheorghe Glodeanu (Un 
locuitor al Simboliei), Gheorghe Pîrja (Fuga de 
singurătate), Daniela Sitar-Tăut (Despre o nouă periodizare 
a istoriografiei. Carenţe, supralicitări, erori), Delia Pop 
(Trepte în devenirea autoficţinii româneşti), Terezia Filip 
(Introducere în Toamna de aur de la Chişinău), Ramona 
Andreea Mureşan (Fundamentarea filosofică a mitului 
cosmogonic la Mihai Eminescu şi Nichita Stănescu), alături 
de prozele semnate de  Anca Goja (O fotografie în ramă 
de argint), Ion Florin Stanciu (Praful şi pulberea) şi Ilie 
Sălceanu (Carolina), dimpreună cu poeziile oferite de 
Horia Gîrbea, Liviu Ioan Stoiciu, Ioana Ileana Şteţco, 
Claudian Cosoi, Elisabeta Kirchmajer-Donca şi Nancy 
Burke (în prezentarea şi traducerea Anei Olos) şi, de loc 
în ultimul rînd, un consistent interviu cu Eugen 
Uricariu („Nu există o ideologie literară a optzecismului”) 
realizat de Emanoil Toma. 

Din Orizont, nr. 12(1563), vă recomand scînteierile 
de spirit ale lui Marcel Tolcea (Sticlele îngerilor nu se 
sparg nici măcar în visele copiilor) dimpreună cu cele 
scrise de Cornel Ungureanu (Provinciile eterne), Elena 
Craşovan (Kitschul, eternitatea plus o zi), Alexandru 
Budac (Pistoale şi licurici), Alexandru Ruja (Caragiale & 
Caragiale), Vladimir Tismăneanu (Corabia dezamăgirilor: 
Brigăzile internaţionale din Spania), Mirela Sandu (Andrei 
Şerban, teatrul pe cord deschis), Daniela Maghiaru 
(Faldurile opace ale sufletului), alături de Mircea Mihăieş 
(Căldura „întunecatului Nord”), Marlen Heckmann 
Negrescu (Memorii. Altfel. De la Salman Rushdie la Joseph 
Anton şi retur), alături de Alina Radu (Camera de 
chibzuinţă) şi Angelo Mitchievici (Scurtă retrospectivă a 
filmului românesc în 2012). Numărul este completat 
fericit cu o anchetă (1 Decembrie poate fi o temă literară? – 

la care răspund, cu miez, Vasile Bogdan, Cristian 
Ghinea, Mircea Pora şi Ion Scorobete) şi un amplu 
interviu (realizat de Mircea Mihăieş) cu Andrei Şerban 
(Regizorul e o cenuşăreasă în pustiu): „Mi-e imposibil să 
reiau acelaşi spectacol. Tot ce contează e momentul 
prezent. Succesul de ieri nu înseamnă nimic azi. Preiau 
o formă, dar ea e moartă dacă nu e atinsă de un suflu 
nou. Tinerii new-yorkezi care au jucat prima oară 
Troienele au insuflat o energie specială, pe care actorii 
români ai Troienelor de la Naţional, după Revoluţie, au 
preluat-o. Dar la Bucureşti Trilogia a însemnat cu totul 
altceva decît la New York. Acum, cu cîntăreţi de operă 
la Iaşi, Troienele vor fi cu totul altfel, condiţiile sunt 
altele, trăim un alt timp. Descoperim iar adevăruri 

eterne ale tragediei antice pentru acest acum. A propos 
de Indii, cine a văzut spectacolul la opera din Paris, va 
descoperi cu uimire că noua versiune ieşeană e mult 
mai complexă”.

Andrei Şerban („Teatrul nu se poate face decît acum, în 
prezent”) este prezent şi în Convorbiri Literare, nr. 
12(204), cu ajutorul Vasilicăi Oncioaia-Bălăiţă care a 
consemnat fragmente din întîlnirea marelui regizor cu 
studenţii de la facultatea de Teatru a Universităţii de 
Arte „George Enescu”. În acelaşi număr am mai citit cu 
încîntare cele propuse de Virgil Nemoianu (Ioanichie 
Olteanu), Maria Carpov (Ddespre democratizarea 
culturală), Elvira Sorohan (Ultimul Italo Calvino, o 
paradigmă. De ce?), Basarab Nicolescu (Horia Stamatu şi 
Imperiul liniştii), alături de Antonio Patraş (Marius 
Chivu, poet şi călător), Emanuela Ilie (Lumini din 
„candelabrele cerului”), Constantin Trandafir (Ion Pop, 
recuperarea elegiei), Petru Ursache (Ceata lui Creangă) şi 
Marius Vasileanu (Învăţăturile lui Neagoe şi canonizarea 
acestuia). Biblioteca revistei este animată de Claudiu 
Iordache (Nervurile transparenţei): „La capătul vieţii / 
poetul / se opreşte / şi versurile scrise / vin / să-şi ia / 
rămas bun!”

Un număr frumos şi bine echilibrat, nr. 
12(366)/2012, ne propune revista Argeş. Am rămas cu o 
bună impresie despre cele scrise de Nicolae Oprea (Un 
roman-pamflet), Dumitru Augustin Doman (După treizeci 
de ani sau Dragoste în vreme de ciumă a tranziţiei 
româneşti), Nicolae Turtureanu (Alt jurnal de vacanţă), 
Nina Corcinski (Canonul iubirii la feminin), alături de 
Aurel Sibiceanu (Un careu de aşi), Ion Popescu-Sireteanu 
(Ducele român Kean/Chean. Originea numelui), Magda 
Grigore (Verticalitatea firului cu plumb) şi Ştefan Ion 
Ghilimescu (Un diasincron poet de pe marginea hărţii). De 
remarcat de asemeni şi amplul şi incitantul interviu 
realizat de Alexandru Petria cu Daniel Cristea-Enache 
(„Îmi place orgoliul scriitoricesc, fiindcă el vine exact din 
conştiinţa unei valori care există, se afirmă, afost sau va fi 
omologată”): „Un critic literar e un om care îţi face din 
masa enormă şi amorfă de volume publicate pe piaţă o 
literatură. Literatura nu poate exista fără un critic, mai 
mulţi, s-o delimiteze de non-literatură şi de literatura 
mediocră, să o structureze şi s-o introducă într-un 
canon estetic”. 

Fondată de Bogdan Petriceicu Haşdeu la 15 
decembrie 1887şi ajunsă, din 2004 la seria a IV-a, 
Revista Nouă, editată de Cercul Literar „Geo Bogza” 
din Cîmpina, şi-a sărbătorit, prin numărul 4(73)/2012 o 
frumoasă vîrstă: 125 de ani. La mulţi ani! Spicuim din 
sumar contribuţiile asumate de Maria Baran (Mircea 
Horia Simionescu, strămoşul postmodernismului), 
Gherasim Rusu Togan (Martha Bibescu, perla Carpaţilor 
sub seducţia cîntecului poetic şi al iubirii), Diana Trandafir 
(Oxford), acompaniate de multă poezie (Cezara Răducu, 
Adriana Maria Stroilescu, Florin Dochia, Coriolan 
Păunescu, Virgil Diaconu, Valeriu Sofronie, Ioan 
Toderiţă, Sorin Vînătoru, Diana Trandafir), proză 
(Cornel Sîntioan Cubleşan, Daniel Crăciun, Ana 
Săndulescu) şi recenzii şi note de lectură bine construite 
şi argumentate.  
„”  [...] [...]    „”       
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29CRONICA

Multiplicitatea 
sensurilor din titlul 
romanului lui Adrian 
Lesenciuc – Moartea 
noastră cea de toate zilele, 
Bucureşti, Ed. Minerva, 
2012. col. „Literatura 
română contemporană” 
– include, desigur, şi pe 
acela că echivalenţa 
vieţii cu moartea este o 
constantă a lumii 
pământene şi a 
celorlalte lumi câte vor 
mai fi existând. În titlu, 
parafrazarea unui rând 
din rugăciunea creştină, 
întăreşte convingerea de nezdruncinat că moartea şi 
viaţa sunt una în prelungirea celeilalte, că, pe rând, se 
arată conştiinţei noastre. 

Epica romanescă a lui Adrian Lesenciuc, ce nu pare 
tributară vreunei mişcări literare, are la bază mitul marii 
treceri, atât de bine ilustrat în moto-ul blagian al ciclului 
de poezii În marea trecere, din 1924: „Opreşte trecerea. 
Ştiu că unde nu e moarte, nu e nici iubire, – şi totuşi te 
rog: opreşte, Doamne, ceasornicul cu care ne măsuri 
destrămarea”. În fapt, romanul e polivalent, acoperind 
laturi felurite ale existenţei ancorate în limitele unei 
ambianţe familiale, erotice, intelectuale ori social-politice. 
Cele 28 de capitole propun două nuclee epice, largi 
confesiuni jurnaliere, ale căror personaje au în comun din 
afară – un timp simultan, din lăuntru – o percepţie 
specială a lumii din care fac parte. Cititorul, implicat ca 
instanţă narativă, urmăreşte doi alergători de cursă 
lungă, pe culoare paralele: inginerul Ştefan Tcaciuc şi 
tânăra lector universitar Flavia Meran. Cel puţin de trei 
ori, în paginile romanului revine discuţia despre filosofia 
eleatului Zenon, anume, că diferenţa între alergarea 
sprintenului Ahile şi a lentei ţestoase e doar aparentă. 
Niciodată Ahile n-o va depăşi. Paradoxul e că mersul 
(existentul) e doar aparent, că este dintotdeauna identic 
cu stagnarea (non-existentul) şi că doar omul percepe 
glisarea dintr-o stare în alta. Prin raţionamentul lui 
Zenon se induce faptul că cele două stări coincid. 
Aşadar, viaţa e mers, adică moarte. Şi moartea e 
stagnare, adică viaţă. 

Capitolul întâi se deschide sub semnul unei 
premoniţii, deoarece, în postura unei ursitori, tatăl îi 
prezice feciorului abia venit pe lume un număr de 
douăzeci şi nouă de mii trei sute de zile, ceea ce ar 
corespunde unei lungimi a vieţii de 82 de ani, 2 luni şi 20 
de zile. Riguros şi precaut, Vasile Tcaciuc are intenţia 
utopică de a-i da copilului Ştefan o „educaţie pentru 
moarte”, ceea ce s-ar traduce în trăirea judicioasă, 
ponderată a tuturor momentelor vieţii, fără nici un rabat 
de la atingerea idealurilor, fără abateri de la priorităţile 
imediate ori îndepărtate. În realitate, numărătoarea 
inversă devine obsesivă şi păguboasă chiar pentru cel 
care a iniţiat-o. „Destrămarea” pusă sub control o simte 
adultul de aproape 50 de ani, inginer într-o uzină de 
armament, bolnav de diabet şi cardiac, totodată. Tatăl 
trăieşte dureros curgerea timpului, speriat că mişcarea n-
are decât o direcţie, către non-existent şi că „de aici încolo 
nu se mai întinde nimic”. 

Gândul apropierii morţii îl determină pe Vasile să-şi 
trăiască moderat şi profund zilele ne-numărate, atent la 
propriile metamorfoze fiziologice, dar şi prin raportare la 
viaţa lui Ştefan. De altfel, două avertismente de sănătate 
îl apropie de zona de transcendere către dincolo. Golul de 
dinaintea naşterii lui Ştefan nu-l poate umple decât cu 
amintiri, dar mersul de-acum înainte este vigilent 
coordonat, încât numărătoarea în descreştere, o 
„contabilitatea păguboasă”, nu reflectă atât spaima în 
faţa apropierii morţii, cât, mai ales, miracolul derulării 
acestei vieţi, cu bune, cu rele, cum este ea. Tatăl are de la 
fecior aşteptările propriei existenţe: „L-am învăţat să se 
bucure de dansul materiei, să privească înalt piscurile 
vieţii, să se scalde în privirea sa, să se lase ademenit de 
virtualitatea morţii şi vieţii pe care le-mpacă împreună” 
(p. 25). Chestiunea morţii îi revine obsesiv, raportată nu 
atât la viaţa lui Ştefan, căruia i-a menit să trăiască optzeci 
şi doi de ani şi două zeci de zile, cât la propria-i 
existenţă. Pregătindu-l pe Ştefan să-şi drămuiască zilele, 
tatăl experimentează pe sine actul educativ pentru 
moarte (sau pentru viaţă!). Stă dovadă Jurnalul personal, 
în paginile căruia punctează ritmic tic-tac-ul numărătorii 
hărăzite. Sub presiunea numărului predestinat pare a sta 
el însuşi, destrămarea e a vieţii lui, orologiul propriului 
cord îi micşorează timpul, împingându-l spre gura 
lacomă a nefiindului, a increatului, cum ar zice Blaga ori 
Ion Barbu. Semnele nu întârzie să se arate, căci un 
preinfarct îi grăbeşte apropierea de frontiera 
imperceptibilă cu geana morţii.

Mai mult, Tcaciuc-tatăl se simte verigă în lanţul 
genealogic. Spirit contorsionat, cu dorinţa de ordonare a 
vieţii lui şi a altora, insomniac, meditează la timpul irosit, 
la imaginea propriului tată revăzut după şapte ani, care 
„a plecat cu steaua lui în pământ” (p. 12). Faptul că în 
amintirile lui, imaginea tatălui e vie, e semn că nimic nu 
se sfârşeşte, ci continuă în alte forme, în acel azi 
perpetuu, prins de Eminescu în Glossă: „Viitorul şi 
trecutul sunt a lumii două feţe” ori, cum filosofează 
personajul: „Viaţa ta reală e muchia foii, e marginea ei 
ascuţită…” (p. 25). Ambele sunt în stagnare, doar 
prezentul (muchia hârtiei) este curgere. Aşadar, mersul e 
numai aparent, stagnarea fiind veşnică. Discernerea între 
mişcător şi nemişcător devine greu de perceput, cele două 
abordând jocul viclean al identităţii, al schimbării 
măştilor. 

Celălalt nucleu epic se concentrează asupra Flaviei 
Meran, debutantă în sistemul de învăţământ, ca 
preparator universitar la catedra de Comunicare. Eroina 
are toate atuurile pentru a se afirma într-o carieră 
universitară: pregătită din punct de vedere profesional, 
dinamică, inteligentă, cu bune intenţii, cu viziune 
novatoare şi moralitate verticală. Chiar de la debutul 
(pentru care concepuse un demers de succes) înţelege că 
arsenalul de teorii şi aplicaţii proiectate nu rezonează cu 
starea de spirit a studenţilor, care „zboară” într-o colivie 
a falsei libertăţi, dominaţi de plictiseală, blazare, lipsă de 
interes şi de constrângeri. O rara avis, precum Ştefan 
Tcaciuc, sensibil, inteligent şi „deraiat” de la direcţia 
adoptată de colegii săi, îşi creionează intransigent, dar 
corect, colegii de generaţie: „s-au născut obosiţi şi trăiesc 
pentru a se odihni” (p. 20). 

Deşi apropiată prin vârstă de propriii auditori, 
preparatoarea se indignează de starea de lucruri din 
învăţământul universitar greoi şi confuz, aceeaşi părere 
împărtăşind-o şi conferenţiarul Albu. Pe studenţi nu-i 
interesează secretele ştiinţei comunicării, ci doar nişte 
reguli elementare, pentru un succes imediat, maculat ori 
supus compromisurilor de tot felul: „Nu-i interesează. 
Nu au nevoie de aşa ceva. Ei vor, dacă se poate, să le 
spui, liniuţă cu liniuţă, nişte reguli de comunicare la 
telefon. Cel mult să le vorbeşti despre comunicarea 
nonverbală” (p. 193). Dar, însuşi conferenţiarul Albu, 
titularul cursului de Comunicare, se abate de la conduita 
integră a unui universitar, acceptă şi promovează 
compromisul când e vorba despre odrasla unui înalt 
politician. Simultan, se-nţelege, profesorii şi 
conferenţiarii universitari din sistem „sunt incapabili să 
accepte noul” (p. 193). Domnişoara Meran este revoltată 
de falsul intelectual, munca de cercetare având la bază 
mai mult „teoria furtului intelectual”: „Nu se poate aşa 
ceva. Jumătate de ţară absolvenţi de studii superioare, un 
sfert, doctori. Unde este cercetarea lor? Ce au adus ei 
nou? Definiţii?” (p. 194). Într-o asemenea lume 
contondentă, cu politicieni cinici şi bădărani, care-şi 
impun o imagine publică poleită cu minciuni, Flavia n-
are şanse de promovare a valorilor morale superioare. 
Lentilele prin care privesc ceilalţi viaţa au alte dioptrii. 
Acest labirint kafkian este prezent în societatea 
cititorului de azi, încât imaginaţia epică pare depăşită de 
realitatea malignă a unei părţi a intelectualităţii 
româneşti. Venind din miezul evenimentelor, din mediul 
universitar, romancierul Adrian Lesenciuc îşi asumă 
rolul de a dezvălui şi a sancţiona (aici, artistic!) 
„işchizarlâcuri” cronice. În adâncul realităţii 
contemporane, această stare de fapt a unei părţi a lumii 
intelectuale dezarmează cititorul, dar, în dârzenia ei, 
profesoara nu va abandona idealul de a transmite 
valorile morale superioare într-un început de mileniu ce 
pare al unei societăţi autofage. 

Venită din Nord, din satul Deleni, Flavia Meran crede 
în mirajul unei lumi cu judecăţi consacrate şi valori 
drepte, de vreme ce în copilărie fusese supusă unui 
regim abrutizat de creştere şi educaţie („raţia de bătaie 
era zilnică”, p. 37). Tânăra trăieşte drama interimatului, a 
trecerii din lumea lipsită de civilizaţie, „cea a naturii şi-a 
barbariei, a mizeriei exterioare”, în „lumea civilizată, a 
încordării şi a mizeriei spirituale, în primul rând” (p. 75). 
Niciuna nu-i mai bună decât cealaltă. Ele sunt necesare 
ca puncte de referinţă, borne paralele între care 
pendulează propria viaţă: „acasă eram o ţărăncuţă care 
nu face fiţe, modestă şi naturală, iar în oraş, o femeie 
educată, capabilă să dea lecţii de civilizaţie multora 
dintre cei născuţi în lumea de beton” (p. 76).

 Incertitudinile profesionale sunt întărite de eşecul 
erotic: Daniel, grosolan şi limitat, reprezintă lumea de 
care tocmai fugise. După o întâlnire nefericită cu Daniel, 
venit de la muncă din străinătate, cu gând de logodnă, 
tânăra rămâne cu o sarcină nedorită, care-i va încurca şi 
mai abitir firul vieţii. Fermă şi curajoasă, Flavia Meran 
îndură durerile fizice şi toate vicisitudinile sorţii din 
copilărie până la starea maternală. Minuţiozitatea cu care 
sunt descrise acestea dau cititorului impresia unui 
condei de narator feminin. 

Dacă visele cu mişcarea păsărilor mici, de hârtie, cu 
rol de premoniţie ori visele-coşmar o tulburau şi o 
atrăgeau într-un joc periculos, toate spaimele se liniştesc 
sub imaginea proaspătă a ierbii: de la amintirea 

„primului mers prin iarbă, în curtea părinţilor” (p. 175) 
ori a „smocurilor noi de iarbă în curte” (57), până la 
speranţa de a alerga iarăşi desculţă „prin iarba din Valea 
Ieruncii” (p. 231). 

Prin tehnica narativă a alternanţei, care induce o 
rigoare arhitecturală a epicului, romancierul îl ajută pe 
cititor să poată poate urmări destinele celor două 
personaje: Tcaciuc-tatăl şi tânăra Flavia Meran. Planuri 
de corespondenţă epică, simetrice ori antitetice, sunt 
multiple în capitolele romanului. 

Destinele celor doi converg, chiar dacă vin din lumi 
diferite. Când Ştefan i-a povestit prietenei despre tatăl 
lui, Flavia vede în Vasile Tcaciuc figura ideală a tatălui 
de care n-a avut parte: „Toţi suntem pe patul morţii, 
Ştefane. Eu am visat dintotdeauna la un tată ca al tău” (p. 
210). Când Ştefan i-a povestit tatălui despre soarta ei 
nefericită, pe Tcaciuc-tatăl îl bate gândul de a-i cere „s-o 
aducă să stea cu ei” (p. 228), întărindu-i încrederea într-o 
familie unită, ceea ce i-ar da puterea să înfrunte colţii 
implacabilului sfârşit.

Deşi Tcaciuc-tatăl şi Flavia abia se cunosc, 
perspectiva ambilor e una optimistă. Vasile, pândit de 
gândul apropierii de marginea vieţii, este învăluit de o 
nepăsare binecuvântată, de o sfidare a finitudinii: „Viaţa 
începe oricând. Şi ce dacă se termină curând?” (p. 230). 
Sub semnul lucidităţii, fata vede partea bună a 
întâmplărilor: „Copilul acesta mă încurcă, dar poate fi 
şansa mea” (p. 233), sau „Sunt a nimănui. Dar copilul 
meu nu va fi” (p. 240).

Numărătoarea inversă e consemnată, în paralel, şi de 
tată – într-un jurnal, şi de fiu – într-o agendă. Jocul lipsit 
de sens îl ţine captiv tocmai pe iniţiatorul numărătorii, 
care-şi limpezeşte gândurile despre binomul viaţă-
moarte: „Trebuie să reţină doar atât: nu e nicio diferenţă 
între viaţă şi moarte. Nici măcar o diferenţă” (p. 189-190). 
Pare înfiorat de valorile timpului neîndurător, inflexibil, 
văzut ca „o abstracţie, un joc stupid, în care credem” (p. 
190). Dintre cele trei valori temporale, doar viitorul, mai 
scurt, mai larg, e singura „libertate pe care o avem” (p. 
191). Ştefan „probează paradoxurile antichităţii” 
(număratul în ordine descrescătoare), notează în agenda 
sa cifrele, din amuzament, fără a fi copleşit de obsesivul 
adevăr, dar, înţelegând absurditatea jocului, va rupe foile 
agendei. În cele din urmă, când fiul îl atenţionează că 
„Viaţa trebuie trăită, nu scurtată, aşa cum o faci tu” (p. 
206), Tcaciuc-tatăl conştientizează absurditatea jocului, 
ce nu trebuia probat nici pentru sine. 

Pe două culoare paralele, distincte, aleargă, către 
aceeaşi margine a vieţii, Vasile, cu gândul hăituit de 
malaxorul lui Cronos şi Flavia, bulversată de realitatea 
exterioară a citadinului. Fiecare are ritmul lui de 
deplasare, precum ţestoasa şi sprinterul Ahile, nici nu se 
ajung, nici nu se iau la întrecere, ci se păstrează ca repere 
esenţiale unul pentru celălalt. Pare că tatăl nu ştie să se 
bucure de miracolul vieţii decât prin teoretizări, ceea ce-l 
face prizonierul propriei predicţii, în timp ce Flavia 
trăieşte plenar totul, de la amintirea bătăilor crunte până 
la vestea că va avea un copil. Vasile pare învins. Flavia, 
deşi epuizată, rămâne o luptătoare optimistă, capabilă să 
învingă vitregiile ursite. Între cele două culoare de 
alergare se desenează o linie subţire – Ştefan Tcaciuc, fiul 
şi prietenul. El jalonează cele două spaţii şi în funcţie de 
el alergătorii îşi schimbă cadenţa. În fapt, alergătorii nu 
sunt adversari, ei se joacă „de-a viaţa”, adversarul 
amândurora fiind Timpul, în ipostaza fiindului şi a 
nefiindului. Singura formă de salvare rămâne iubirea, şi, 
deşi perspectiva unei relaţii între Flavia şi Ştefan se 
însăilează cu oarece reţineri, prietenia lor îi va ajuta să 
găsească sensuri noi şi forme de salvare din orice impas.

Finişul îi apropie pe ambii de marginea vieţii, care 
„schimbându-şi obrăzarele” (Blaga) reprezintă moartea 
şi naşterea, totodată. Vasile Tcaciuc va avea un nou 
infarct, abandonând cursa (va trece de margine?), Flavia 
are perspectiva naşterii propriei fetiţe, dar nu va abdica. 
Singură, linia de demarcaţie, luminoasă şi dreaptă, 
tânărul Ştefan Tcaciuc, va continua să jaloneze trecerea, 
„marea trecere”, despărţind şi unind totodată cele două 
destine. Temperat, sensibil, altruist, Ştefan nu e creionat 
ca o entitate superioară, ci, eliberat de constrângeri, 
rămâne un semen care-i ascultă, îi înţelege şi se 
regăseşte-n cei doi – tatăl şi iubita. 

Conotaţiile prozei lui Adrian Lesenciuc sunt dense 
iar finalul romanului - deschis. Aş aminti semnificaţiile 
induse de motivul paternalului, cifra şapte, lumina 
binefăcătoare, soarele, crinul alb, marea, pajiştea şi altele. 
Subliniez, însă, un element special, aparent „uitat” între 
rânduri (autorul struneşte deopotrivă şi eposul şi 
receptorul), anume că eternitatea n-o cucereşte omul, ci 
fapta lui încremenită în cuvânt. Pe Ana, prietena lui 
Ştefan, suferindă incurabilă, doar „scrisul a ţinut-o în 
viaţă”. Notându-şi în jurnal cifre, impresii, gânduri, 
temeri în care fiul lui „îi domină visul”, Tcaciuc-tatăl 
învinge curgerea timpului: „Eu, cel ce povestesc, nu mor. 
Povestea nu moare” (p. 65, s.n., L.C.). O astfel de afirmaţie 
impune un adevăr cultural: lumina cu care se trece 
dincolo de pământescul efemer este cartea care învinge 
destrămarea existenţială.

jurnal cu scriitori
Numărând “destramarea”...

Lina CODREANU
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De cînd mă ştiu, mi-a plăcut să călătoresc. Orizonturile crepusculare (soi rău, 
pierdeam nopţile de mic, adormeam doar înspre dimineaţă, astfel încît nu am 
admirat prea multe răsărituri de soare de-a lungul anilor), cu misterul lor ce 
înghiţea astrul zilei, cu tihna văzduhurilor, cu împurpurarea cerurilor înspre apus, 
m-au atras şi, de prunc, o luam razna pe străzi să văd unde fuge soarele cînd 
coboară după casele şi dealurile cartierului Bogdan din bătrînul meu Iaşi. Fiu de 
ceferist, am descoperit mirajul trenului încă de pe vremea „cînd începusem şi eu, 
drăgăliţă-Doamne, a mă ridica băieţaş la casa părinţilor mei” din mahalaua 
Păcurarilor şi nici în ziua de azi nu m-am lecuit de bucuria „fugii de acasă”. 
Literatura „de călătorie” am parcurs-o cu mult înainte de a intra în clasa întîi. De la 
jurnalele de călătorie ale neguţătorului veneţian Marco Polo (ajuns prin inima Asiei, 
în slujba hanului Kubilai, nepot al lui Gingis Han), ale lui Nicolae Milescu Spătaru 
(cel ce o răznise prin China ca să scape de belele ce duseseră la „însemnarea” 
nasului) şi ale lui Dinicu Golescu (de pe atunci mă întrebam cînd voi ajunge şi eu să 
scriu o „însemnare a călătoriei mele”) şi pînă la romanele lui Jules Verne şi ale lui 
Mihai Tican Rumano (Doamne, ce m-a captivat Lacul elefanţilor!), orice cărţulie 
care amintea de meleaguri străine trecea şi prin mîna mea.

*
Pentru europeni, Asia a fost întotdeauna un teritoriu enigmatic, aproape ireal. 

Cel puţin aşa cred. Aşa am crezut înainte de a-mi purta paşii pe drumurile ei, aşa 
cred şi acum, după ce am început s-o descopăr şi chiar s-o cunosc, să o înţeleg, 
măcar cît de cît. Bineînţeles că mă laud atunci cînd afirm că aş cunoaşte-o : cu cît 
crezi că o cunoşti mai bine, mai profund, cu atît îţi dai seama cît de puţin poate 
cunoaşte şi înţelege un non-asiatic imensul, uluitorul, fascinantul continent. 

Cum, pe vremea cînd încă mai credeam că învăţătura mă va ajuta să-mi 
şlefuiesc sufletul şi încercam în fel şi chip să-mi sporesc puţinele cunoştinţe 
căpătate în şcoală, nu se inventase accesarea pe internet, mă ajutam cum puteam şi 
frecventam librăriile şi anticariatele, cumpărînd tot soiul de lucrări cu ajutorul 
cărora călătoream „cu gîndul şi cu ochii, pe harta Europei”. La Africa sau Asia nici 
nu îndrăzneam să visez. Şi totuşi, de cînd am vizionat faimosul film documentar 
Şocanta Asie, mi-am propus să ajung odată şi-odată prin locurile pe care le 
văzusem şi pe care le admirasem în film. Statele ispititoare pentru mine erau China, 
Japonia, Thailanda, Coreea de Sud. Şi, bineînţeles, India. India cu istoria sa 
zbuciumată, cu misterele şi contrastele ei, India musonilor, a filosofilor şi a 
gînditorilor, India politeismului şi a colonizării britanice... Dar nici o clipă nu mi-ar 
fi trecut prin minte să aleg drept ţintă a peregrinărilor mele asiatice Vietnamul. Da, 
sincer să fiu, nu mi-am dorit să văd ţara aceea şerpuită ca litera „S”, aruncată ca un 
spin în coasta Cambodgiei şi a Laosului. Faptul că după încrîncenatul război cu 
americanii, ţara rămăsese comunistă mă oripila, mă îngrozea, mă revolta, deoarece 
eu mi-am petrecut patruzeci de ani înrobit şi paralizat de teroarea semănată de 
bolşevicii români şi ştiam că „dictatura proletariatului” e mai de temut decît toată 
legiunea de diavoli ai iadului. Convingerea că în partea aceea de lume se instalase 
iadul pe pămînt mi-o întărise şi o replică din filmul Causalities of war, care 
avertiza implacabil : „dacă supravieţuieşti în Vietnam, trăieşti veşnic!”. E drept, 
personajul întruchipat de Sean Penn îşi rostea replica/afirmaţia „în vreme de 
război”, dar eu refuzam să ţin cont că ucigaşa confruntare dintre Nordul comunizat 
şi Sudul occidentalizat se încheiase de amar de vreme şi continuam să mă tem de 
tot ce s-ar fi putut întîmpla turiştilor americani sau europeni în ţara aceea aruncată 
la marginea lumii. Poate din aceste motive nu am ţinut un jurnal al şederii mele în 
Vietnam. Mă speriau prea tare trecutul său zbuciumat, încleştarea cu francezii şi 
americanii, bariera lingvistică, denumirile localităţilor cu care nu eram familiarizat, 
numele oamenilor cu care am intrat în contact şi care aveau sonorităţi bizare cînd le 
pronunţam, cultura total diferită de cea în care crescusem şi mă formasem... 
Oricum, nu ştiam aproape nimic despre această ţară, înainte de a se pune problema 
plecării mele pe meleaguri asiatice. M-am întors de-acolo cu un maldăr de cărţi de 
vizită, nişte cartoane simple cu nume pe care nu reuşesc să lipesc nici un chip, şi cu 
crîmpeie disparate de trăiri „asiatice”, care şi ele s-au estompat cu vremea, s-au 
învălmăşit, s-au şters...

Dar, oricît de mult s-ar fi contaminat amintirile mele, port şi acum în suflet 
uluirea pe care am trăit-o în faţa ospitalităţii, politeţii, amabilităţii de care au dat 
mereu dovadă gazdele mele. Cînd spun gazde, mă refer, evident, la toţi trăitorii de 
pe meleagurile coastei de sud-est a Asiei, meleaguri ce mi-au fost poarta de intrare 
în acest aproape neverosimil continent. Cu o răbdare supranaturală aproape, cu un 
zîmbet ce ar fi topit şi calotele glaciare de la poli, cu o politeţe care atingea 
desăvîrşirea, toţi vietnamezii cu care am intrat în contact s-au făcut luntre şi punte 
ca să-mi uşureze, să-mi înfrumuseţeze, să-mi însenineze şi să-mi îndulcească 
şederea în ţara lor. Am să dau un singur exemplu. Nu ştiu cît este de semnificativ, 
dar pe mine m-a impresionat, deşi nu mă emoţionez chiar uşor. Într-una din zile, 
umblam la întîmplare prin Hanoi, capitala ţării, un oraş întins pe o suprafaţă de 597 
de kilometri pătraţi, adică de două ori şi jumătate mai întins decît Bucureştiul, care 
nu are decît 228 de km² (nu mă bazez prea mult pe cunoştinţele mele de geografie şi 
de aritmetică, dar cred că nu sunt prea departe de adevăr). Umblam la întîmplare, 
dar nu chiar fără de ţintă, întrucît îmi propusesem să cumpăr cîteva cadouri pentru 
familie şi pentru prieteni, iar „cartierul francez” mă atrăgea ca un magnet. Mie îmi 
doream să-mi cumpăr cîteva cărţi care să-mi amintească de părelnica mea trecere 
prin Republica Socialistă Vietnam, adică prin Công Hòa Xã Hôi Chu Nghiã Viêt 
Nam. Fără nici o teamă umblam, deşi eram singur. În puţine ţări ale lumii m-am 
simţit mai în siguranţă ca în Vietnam. Deşi diferenţele fizice dintre mine şi băştinaşi 
săreau şi în ochii unui orb, lumea nu se uita la mine ca după urs şi niciodată nimeni 

nu mi-a spus nici măcar „albaştri ţi-s ochii!”. Chiar dacă mi-ar fi spus, n-ar fi avut 
nici o importanţă, eu oricum nu înţelegeam, mai ales în primele zile, nici o boabă 
din limba viet! Aşadar, umblam fleaura printr-un oraş straniu pentru mine, un oraş 
care apăruse parcă de pe altă planetă, umblam să-mi umplu sufletul cu frumuseţea 
acelor locuri, umblam să văd oamenii de pe stradă, să casc gura la vitrine, să admir 
clădiri şi parcuri, să disting asemănări şi deosebiri faţă de alte mari aşezări ale lumii 
prin care mă purtaseră paşii într-un „trecător ceas al vieţii”, vorba lui Mihail 
Sadoveanu. Mă atrăgeau specificul locului, amprenta asiatică a clădirilor, forfota de 
pe străzi, luxurianţa parcurilor, insolitul firmelor, exotismul localurilor, 
parfumurile, miresmele, mirosurile străzilor, curgerea leneşă, mîloasă a fluviului 
Hong Ha, frenezia de furnicar a capitalei. Tuturor căutam să le găsesc locul şi pe 
toate încercam să le armonizez într-un puzzle mental care să mă ajute să înţeleg 
ceva din ceea ce vedeam, simţeam şi trăiam în acele zile. Încercam adică să înţeleg 
ceea ce pentru un european este de neînţeles : spiritul asiatic. Şi, tot umblînd frunza 
frăsinelului, am dat de o librărie. Mai mult instinctiv am intrat. Vînzătoarea, care în 
momentul intrării mele în magazinul de cărţi stătea de vorbă cu un tînăr (era infinit 
mai frumoasă decît o păpuşă de porţelan, părînd şi ea o copilă, dar nu mi-a trebuit 
mult să înţeleg că, în privinţa citirii vîrstei asiaticilor după semnele chipului, eşecul 
e aproape sigur), mi-a ieşit imediat înainte, m-a salutat aşa cum numai femeile din 
Asia ştiu să o facă, mi-a adresat un zîmbet ce ar fi putut topi chiar şi aisbergul care 
a scufundat Titanicul şi m-a întrebat ce doresc. Eram atît de tulburat de politeţea şi 
de frumuseţea ei, încît nu-mi amintesc în ce limbă am dialogat. Oricum, a înţeles 
imediat ce vreau şi m-a condus pînă la raftul unde bănuia că voi găsi ce caut. Nu 
voiam mare lucru, mă interesa o carte despre Vietnam şi într-adevăr rafturile din 
raionul spre care fusesem îndrumat erau ticsite cu astfel de lucrări. Numai că eu 
căutam bibliografie în limba franceză. Erau acolo volume ce înfăţişau Vietnamul în 
toate limbile pămîntului. Numai în franceză, nu. Probabil, în mentalul colectiv din 
sud-estul Asiei şi în memoria subiectivă a vietnamezilor, numele Franţei şi tot ce 
ţine de acest nume încă se leagă de răni greu de vindecat, răni care vin dintr-un 
trecut otrăvit de ură, duşmănii, arbitrare intervenţii străine... I-am explicat 
frumoasei vînzătoare că nu găsesc ceea ce caut. A schimbat cîteva cuvinte cu tînărul 
ei prieten. Acesta a ieşit în fugă din librărie. Am mai apucat să-l văd încălecînd pe 
un fel de scuter şi plecînd în viteză. „Şi dus a fost!”, mi-am spus în gînd, convins că 
nu-l voi mai vedea niciodată. Tînăra m-a rugat să iau loc la o măsuţă joasă şi într-o 
clipă mi-a oferit un ceai fierbinte şi parfumat. La început, speriat oarecum şi de tot 
ce văzusem prin filme sau citisem despre perfidia asiaticilor, despre băuturi 
drogate, despre dispariţii misterioase ale călătorilor şi vizitatorilor unor ţări mai 
„imprevizibile”, despre obiceiuri gastronomice stranii (la noi nu apar din cînd în 
cînd poveşti despre oameni dispăruţi şi transformaţi în tocătură de mici?!) am 
intenţionat să refuz, spre a evita orice surpriză neplăcută. Dacă vor să mă drogheze, 
să mă răpească şi apoi să ceară răscumpărare? Dacă vor să mă arunce prin cine ştie 
ce groapă imundă ca pe prizonierii americani? Dacă tînărul plecase să-şi aducă 
nişte complici? Dacă veşnica mea geantă neagră aruncată pe umăr le-a atras atenţia, 
fiind cam burduşită, şi vor să-mi facă felul ca să şi-o însuşească? Dar fata era atît de 
frumoasă, privirea ei atît de senină, zîmbetul atît de cald, atitudinea atît de 
prietenoasă, încît mi-am zis că aş fi un mocofan, dacă i-aş refuza invitaţia la ceai. În 
plus, dacă aş fi refuzat, aş fi călcat în picioare şi legile ospeţiei (aveam să constat 
mai tîrziu că pentru vietnamezi este o datorie sfîntă să-şi împartă hrana, băutura şi 
locuinţa cu un călător, cu un străin, cu un om flămînd sau însetat) şi învăţăturile 
mamei despre politeţe. Cu inima strînsă, am luat loc la măsuţa aceea joasă, 
minusculă, plasată într-un colţ discret al librăriei. Nu-mi venea să cred că eu eram 
cel tratat ca un oaspete drag, deşi, pînă în urmă cu cîteva minute, zîna aceea nici nu 
ştiuse de existenţa mea. Parcă eram într-o poveste. Am intrat de-a lungul vieţii în 
mii de librării din întreaga lume, dar nicăieri nu mi se mai întîmplase ceva 
asemănător. Fata a rămas în picioare, cumva mai la o parte şi mai în spate, gata să 
răspundă, dacă aş fi întrebat ceva, gata să mă servească, dacă aş fi dorit ceva. Între 
timp, au intrat în librărie şi alte persoane. Acelaşi surîs binevoitor, aceeaşi privire 
caldă, aceeaşi solicitudine! Şi, cum avea o clipă liberă, copila venea să schimbe 
cîteva cuvinte cu mine, să-mi toarne încă un strop din licoarea aceea divină în 
ceşcuţa atît de fragilă, că părea ţesută din fire de păianjen. Eu îmi sorbeam ceaiul 
mai degajat, atent la tot ce se întîmpla în jurul meu. Îmi trecuseră şi teama şi 
gîndurile năstruşnice, aiuritoare. Îmi fugiseră din minte scenariile absurde în care 
mă vedeam drogat, sechestrat, răpit şi chiar transformat în cine ştie ce bucate cu 
specific local! Cam în zece minute, scuterul a oprit la uşa librăriei. Tînărul, singur!, 
a plasat eficientul vehicul pe trotuar şi a intrat, purtînd în privire o lucire 
triumfătoare. Avea în mînă un pachet legat cu o fundă, în nodul căreia odihnea o 
floare în nuanţe liliachii. A schimbat iar cîteva cuvinte cu graţioasa mea gazdă şi 
mi-a întins pachetul. L-am privit nedumerit pe tînărul care-mi surîdea, 
neîndrăznind să întind mîna, la rîndu-mi, şi să iau pacheţelul. Vînzătoarea mi-a 
zîmbit suav. „Luaţi-l, e cartea pe care o căutaţi!”, mi-a spus într-o engleză greu de 
definit. Cînd am plătit volumul, am întrebat dacă în preţ era trecut şi deranjul 
tînărului. „Nu – mi-a răspuns cu seriozitate  fermecătoarea librăreasă –, e datoria 
noastră să ajutăm cititorii să obţină ceea ce caută”. Apoi, anticipînd parcă 
următoarea mea întrebare, a adăugat ceva mai şăgalnic : „ceaiul e gratuit, pentru 
cei care ne iubesc ţara, oamenii şi cărţile!”. Nu ştiu ce superstiţie m-a determinat să 
nu desfac pachetul pînă la întoarcerea acasă. Mi se părea un fel de talisman şi 
gîndeam că, păstrîndu-l intact, mă bucur de protecţie din partea acelei zîne ce mi-a 
înseninat o clipă sufletul cu zîmbetul ei misterios de Giocondă din porţelan. Cînd, 
ajuns, în sfîrşit, în Iaşi, l-am desfăcut, am găsit în interior eleganta lucrare Vietnam 
– Du delta du Mékong à la baie d'Along, editată de Lonely Planet Publications. 
Preţul cărţii, marcat pe copertele a doua şi a patra, era de 21 de euro. Adică exact 
suma pe care o plătisem frumoasei librărese! (va urma)

Poveşti despre temple, pagode, zîne şi dragoni

Valeriu STANCU

gîndul şi lumea

I – „Şocanta Asie” şi librăreasa de porţelan 
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În English Painting from the Seventh Century to the 
Present Day (London, 1932), Charles Johnsen dă 
următoarea informaţie cu privire la vorticism: cu 
prilejul unei vizite în Marea Britanie, Boccioni vorbise 
de nevoia oricărei creaţii culturale de a se naşte dintr-un 
vortex. Moderniştii ruşi au considerat că Revoluţia din 
1917, condusă de Lenin şi Stalin este un vortex 
universal, pe când Ezra Pound, rezumând principiile 
imagiste cuprinde: ”tratarea directă a lucrului 
(obiectului), indiferent dacă aparţine realităţii subiective 
sau realităţii axterioare”; cât despre ritmul versului ”el 
trebuie să corespundă unei frazări muzicale,, nu unei 
cadenţe de metronom”. Pe de  altă parte, definiţia 
imaginii aminteşte surprinzător de conceptul cubiştilor: 
”ceea ce prezintă un complex emoţional şi intelectual, 
surprins într-un moment al desfăşurării timpului” (cf. 
Collected Works of Ezra Pound, New York, 1968). 
Declarându-se partizani ai reprezentării artistice din 
”epoca energiei tehnice”, vorticiştii englezi îşi 
mărturiseau apartenenţa la curentul estetic definit de 
futuriştii italieni, dar se împotriveau ”prelungirii 
impresionismului”. În treacăt fie spus, cea mai 
interesantă variantă a cubismului a fost cea americană 
şi era cu totul firesc într-o lume care demonstra puterea 
tehnicii (proslăvită cândva şi de Walt Whitman). 
Direcţia cubistă a preluat însă şi sugestii futuriste, deşi 
Max Weber, format în atmosfera avangardei artistice 
pariziene a prevenit: ”Arta modernă este la fel de veche 
ca şi cea mai veche artă. Ea se îndreaptă, pentru a-şi 
întrupa ideile, spre izvorul dătător de viaţă al tradiţiei”.

Este şi convingerea lui Esenin, explicit prezentată în 
Cheile Mariei, indiferent dacă a cunoscut sau nu 
sugestia poetului american Carl Sandburg: ”Poeţii 
vremii au datoria de a evoca mişcarea lumii 
contemporane, destinul oamenilor într-o epocă a 
neliniştii şi a avântului, a avuţiilor adunate peste 
măsură şi a sărăciei acumulate la celălalt pol” (cf. Days 
of Thirst and Hunger).

O altă apropiere a poeziei lui Esenin se poate face  
cu sugestia lui Ezra Pound, de a descoperi poezia în 
preajma lururilor concrete, umile, îndemn pe care l-au 
urmat mulţi alţi poeţi europeni, prevestind arta ”pop” 
de după război, inclusiv poeţii români. Îmi amintesc de 
Marin Sorescu, pe când era student la secţia rusistică 
din Iaşi. Nu la un curs practic de limbă rusă (unde se 
prezenta lamentabil) mi-a fost dat să-i intuiesc talentul, 
ci la un cenaclu studenţesc, unde făcea furori 
(”populiste” am spune azi) cu parodiile lui de un 
irezistibil, oltenesc umor, din Maiakovski şi Esenin (le-a 
publicat mai târziu). Bineînţeles, am pornit printre 
profesorii de la Filologie o campanie laudativă (dar eu 
nu eram pe atunci decât asistent) ajutându-l să se 
transfere la secţia Română, mai potrivită pentru 
îndrumarea unui talent expresiv şi imprevizibil (ceea ce 
nu era pe atunci ferit de consecinţe administrative şi 
politice, pentru mine, cât şi pentru decanul facultăţii, 
profesorul Gavril Istrate.)

N-am regretat niciodată, pentru că întâmplarea a 
rămas cea mai frumoasă amintire de la începutul 
profesoratului meu. De-a lungul anilor, Sorescu îmi 
trimitea volumele lui, între ele cartea Unde fugim de 
acasă (inspirată dintr-o întâmplare a fiului meu, pe 
atunci băieţel de şase ani, dar se vede treaba că l-a 
marcat, pentru că până la urmă a fugit... în America!), 
iar în anii ´70, Marin Sorescu, deja un nume european 
consacrat, a ţinut să-şi exprime public gratitudinea, la 
Muzeul Literaturii de la Casa Pogor din Iaşi: ”... Dacă 
nu era tovarăşa Cantemir, n-aş fi fost nici eu!”. Numai 
că era timpul cel mai încrâncenat în mentalitatea că 
oricâte merite ai avea, eşti egal cu toţi ceilalţi. Şi mai era 
şi în preziua Consfătuirii de la Mangalia... aşa că s-a 
aşternut o tăcere de gheaţă... peste mânii înflăcărate, 
sleite şi reîncălzite.

Condiţia transferului la secţia de filologie română 
fusese, evident, susţinerea unor examene suplimentare, 
pe care Marin Sorescu le-a trecut cu brio, cum a trecut 
cu brio mai târziu şi cunoaşterea limbii poetice a lui 
Boris Pasternak (cele mai bune traduceri în limba 
română, neîntrecute). A considerat astfel că şi-a 
îndeplinit obligaţiile contractate faţă de secţia de 
rusistică, prin care ajunsese student al Universităţii 
”Al.I.Cuza” din Iaşi, precum şi obligaţiile faţă de 
profesoara care-i pusese pentru prima dată în mână un 
volum semnat Boris Pasternak. Mai presus de toate – 
datoria lui fraternă faţă de marele oprimat şi nedreptăţit 
al culturii ruse, privat cu sălbăticie şi de Premiul Nobel 
prin voinţa iresponsabilă a politicienilor vremelnici.

Arta cubistă gruzină, pe care o moştenea 
Maiakovski, s-a intersectat cu trdiţiile naţionale şi la 
Praga, vechi centru de cultură europeană; spre 1905, 
orientarea picturii şi a poeziei pragheze, până atunci cu 

precădere simbolistă (Muha ş.a.), a suferit influenţa 
picturii norvegianului Munch (pe care-l preţuise 
îndeosebi Radu Negru), iar în 1911 ”Gruparea artiştilor 
de avangardă” (pictori, poeţi, arhitecţi, istorici de artă, 
critici literari) va evolua rapid spre un cubism care 
reprezenta teme importante pentru conştiinţa naţională. 
În România, cubismul a apărut târziu, într-un timp 
când se afirmau ideile unui dadaism ”constructiv” şi va 
purta o campanie contra suprarealismului, condusă de 
revista ”Integral”, receptivă cu precădere la 
expresionismul grupărilor müncheneze. Iar după 
opinia lui Matei Călinescu (Introducere la Antologia 
literaturii române de avangardă, Buc. 1969), ”cubismul 
nu s-a construit în România în legătură cu nihilismul 
futurist, ci cu idealul pozitiv al constructivismului”.

Din fericire pentru evoluţia artei şi a literaturii 
româneşti Ionescu şi Brâncuşi s-au legat de Paris. 
Marele nostru oltean a sosit la Paris (via München) în 
1904 (Braque şi Léger s-au stabilit la 1900, Duchamps în 
1904, Picasso în 1900; după un scurt voiaj în 1902, 
Kandinski a venit în 1906-1907; Paul Klee în 1905, Juan 
Gris în 1906, Archipenko în 1908, Chagal în 1910. Din 
Germania a sosit Nolde în 1899 şi Franz Marc la 1903; 
din Italia – Caná la 1900, Boccioni în 1902, Severini şi 
Modigliani în 1906; în 1905 Max Weber părăseşte 
Parisul pentru a forma un avanpost de anvergură al 
mişcării moderniste la New York).

Sculptura cubistă a cunoscut o evoluţie 
independentă, la care s-a raliat şi Brâncuşi. Dar, aşa cum 
a prezis Apollinaire... ”din moment ce elementele 
componente ale unei sculpturi nu-şi mai găsesc 
justificare în natură, arta sculpturii devine arhitectură”. 
Deosebind arhitectura non-utilitară de sculptura 
abstractă, Brâncuşi a expus mai întâi împreună cu 
cubiştii la Salon des indépendents (1912-1913), dar a 
rămas în permanenţă un izolat. Retractil? Îşi descoperea 
natura empirică prin creaţie şi, deşi unele sculpturi (Le 
Fils prodigue, 1914, Muzeul din Philadelphia ş.a.) pot fi 
numite cubiste, sculptorul român a respins ”revoluţia 
cubistă”, efortul lui fiind îndreptat spre conservarea 
experienţei vizuale originare în integritatea ei, ferindu-
se de interpretări subiective. Arta lui Brâncuşi s-a opus 
astfel diametral expresionismului, urmărind 
debarasarea ”obiectului” de sedimentele depuse de 
timp şi de istorie în conceperea subiectului, ceea ce a 
însemnat pentru Brâncuşi reducerea la forme esenţiale: 
oul devine arhetipul vieţii organice, tot astfel şi un cap 
de om, pasărea, peştele, toate exprimă modul de 
existenţă a subiectului dat, realitatea lui esenţială. 
Formele geometrice sau ”abstracte” (Cocoşul) 
marchează însă înrudirea cu Cézanne, conchidea 
Herbert Read (în Histoire de la Peinture moderne, Paris, 
1971). Dacă Tors de adolescent (1914) poate fi numit 
cubist, precum şi diferitele versiuni ale bustului 
Mademoiselle Pogany, ca ilustraţii frapante de 
interpretare a naturii prin cilindru, sferă sau con, se 
poate conchide că Brâncuşi a înţeles mai bine ca orice 
artist cubist intenţiile pictorului Cézanne. În fine, o 
ierarhie a ţărilor şi a culturilor în privinţa artei noi sau 
moderne pare imposibil de stabilit. Cu toate acestea, 
vreau să sprijin ideea lui Radu Negru despre 
”întâietatea lui Brâncuşi”, în acel ”vortex” al mişcărilor 
artistice europene de la începutul secolului XX. Deşi 
trăsătura esenţială, de la care se revendică Brâncuşi, este 
seninătatea olimpică a Acropolei, muzica perfectă a 
sferelor ”cosmosului” grecesc (în vechea Eladă cosmos 
însemna şi armonic), marea artă de a ”semnifica prin 
frumuseţe”, cum spunea Paul Valéry, arta lui Brâncuşi 
nu a rămas clasică sau neoclasică. Sculptorul român nu 
a simţit niciodată nevoia de a intra în forme gata 
constituite, ci s-a afirmat împotriva lor, refuzându-le 
într-un proces complex de negaţie dialectică. N-a 
preluat etnografic folclorul gândirii artistice româneşti, 
ci a creat, plecând de la el, coloanele, păsările, porţile, 
arta sa în totalitate reprezentând prin echilibru şi 
perfecţiune spiritul clasic într-o pură şi exemplară 
concretizare. Chiar şi clasicismul artei populare 
româneşti, pe care îl purta în sânge (”Nu sunt străbunii 
destinul nostru?”), nu poate fi recunoscut, de la prima 
vedere. Invocarea simultană în legătură cu 
modernizarea zăcămintelor folclorice naţionale poate să 
se refere mai mult la neliniştea chinuitoare a viziunii 
artistice a lui Ţuculescu, făcând ca alăturarea de numele 
lui Esenin să nu pară paradoxală sau antinomică. 
Brâncuşi şi Ţuculescu au plecat de la acelaşi izvor 
naţional, românesc şi oltenesc, ajungând la viziuni 
artistice atât de diferite şi de revoluţionar moderne, în 
care tradiţia se regăseşte într-o esenţialitate evolutivă. 
Tot astfel poezia lui Esenin îndreptăţeşte aforismul 
potrivit căruia a fi revoluţionar înseamnă, de fapt, a fi 
tradiţional. Unitatea şi ”vechimea” artei lui Brâncuşi, 
Ţuculescu sau Esenin demonstrează – împotriva 
ostentaţiilor inovatoare moderniste – varietatea infinită 
a tradiţiilor naţionale, în cazul de faţă româneşti şi 
ruseşti, ca şi diversitatea modurilor de a le duce mai 

departe. Abia acum intervin deosebiri conceptuale 
structurale: liniştea şi echilibrul pe care structura clasică 
a folclorului românesc o reflectă strălucit nu sunt 
înnăscute, ci sunt rezultatele unei încercate experienţe 
istorice. De aceea simbolica ochiului lui Ţuculescu 
(Privirile culorilor, Scrutări, Ochii te privesc de 
pretutindeni) sau simbolica zborurilor infinite şi a 
coloanelor lui Brâncuşi închid în sine o tensiune a 
dramei cunoaşterii. Pe când deslănţuirile poetice, 
dionisiace ale lui Esenin sau Ţuculescu sunt expresia 
unui fond dramatic subconştient. Poate că rusul Serghei 
Esenin se dirijează invers în comparaţie cu grecii şi, de 
asemenea, cu exponenţii Renaşterii şi ai spiritului 
modern european. Poate de aici, de la aceste itinerarii 
divergente, se luminează şi se face distincţie dintre 
timpul uman rusesc şi cel românesc sub aspect artistic.

Arta nouă a debutat în Rusia, mai pregnant decât în 
artele plastice, printr-o cohortă de poeţi de primă 
mărime (Blok şi Briusov, Gumilev şi Ahmatova, 
Maiakovski şi Esenin, Mandelstam şi Pasternak, 
Ţvetaeva şi Hlebnikov), precum şi alţi poeţi de talent 
care vor forma în deceniile următoare fondul masiv al 
”artei revoluţionare” (cf. eseul Marinei Ţvetaeva Puşkin 
al meu, pe care l-am tradus în anii ´70 pentru revista 
”Ateneu” din Bacău).

Ca şi pretutindeni, arta nouă rusească şi-a avut 
originea în spiritualitatea autohtonă, întorcându-se 
mereu spre începuturi şi încrezătoare în supremaţia 
elanurilor şi a valorilor care se înnoiesc precum 
anotimpurile, repetându-se, având în trecut viitorul lor 
şi în viitor trecutul lor. Toate acestea fuseseră deja 
exprimate în marea poezie europeană încă de la 
începutul secolului al XIX-lea, când atmosfera culturală 
a Florenţei din 1819 i-a sugerat lui Shelley profeţia 
triumfală cu care se încheie Oda to the West Wind: 
”Până când/ Sora ta azurie Primăvara va suna/ din 
trâmbiţă deasupra pământului visător şi va umple iar/ 
aducând dulci muguri ca pe turme să pască în văzduh/ 
în culori vii, cântări şi colinde”.

Pentru ca al nostru cititor să nu confunde aceste 
versuri cu poemele lui Esenin, îl invit să găsească 
originalul englez al lui Shelley.

Ca să putem naviga în arhipelagul poeziei ruse de la 
începutul secolului XX, trebuie să avem în vedere şi o 
tradiţională izolare faţă de lumea apusului, considerată 
până azi străină şi duşmănoasă, cât şi faptul că saltul 
decisiv în privinţa ”înnoirii” va avea loc (ca şi mai 
târziu în Cuba, Ecuador, Peru, Haiti, Iugoslavia etc.) cu 
ajutorul unui catalizator numit revoluţie socială. În 
condiţii socio-culturale care făceau tot mai imposibilă în 
Rusia conservarea resurselor şi a motivaţiilor din sfera 
creaţiei, Esenin încearcă aflarea unui program artistic 
pozitiv, plecând de la premiza că înflorirea artei rămâne 
condiţionată de situaţia socială, adică de împlinirea 
năzuinţelor populare spre o dreaptă organizare politică 
şi socială, convingeri pe care autorul poemelor Inonia 
sau Pugaciov le  mărturisea şi în Autobiografie: ”În anii 
Revoluţiei am fost în întregime de partea lui 
Octoombrie, dar am perceput totul în felul meu, cu 
puternică deviaţie ţărănească”. Arta viitorului va înflori 
pentru Esenin ca o grădină în care oamenii se vor 
odihni cu înţelepciune sub coroana umbroasă a unui 
arbore gigant, ce poartă numele de Socialism sau Rai, 
deoarece chiar aşa îşi reprezenta raiul creaţia populară 
rusească; nu se mai plătesc dări pentru pământ, colibele 
şi-au înnoit acoperişul de stuf cu şindrilă de chiparos, 
iar timpul, hălăduind prin lume, invită la masa 
universală toate seminţiile, neamurile şi noroadele, 
oferind fiecăruia o cană de aur plină cu miod (cidru, 
bere). Programul propriu-zis literar al lui Esenin 
postula prin urmare o apropiere a poeziei culte de 
folclor, recunoaşterea creaţiei populare drept model 
iniţiatic, nu pentru o imitare mecanică, ci pentru 
înrădăcinarea în noile condiţii ale principiilor care au 
servit-o şi au motivat-o dintotdeauna.

Conceptele din Cheile Mariei argumentează ţeluri 
pe care, în fond, arta populară le-a servit permanent – 
cunoaşterea lumii, punerea în valoare a cotidianului, 
echilibrul dintre material şi spiritual în existenţa 
omenească. În această accepţie, sistemul de imagini 
devine ” узлobaя cbaзь” (legătura nodală) între om şi 
restul lumii. ”Esenţa creaţiei de imagini şi esenţa omului 
pot fi definite prin trei categorii – suflet, trup şi minte”. 
Imaginile sufletului sau inspirate de suflet sunt 
botezate de Esenin ”kopaбeльныe” sau 
”aнгeлuчeckыe”, prima denumire sesizând plutirea, 
unduirea, lunecarea (se exemplifică din biblicele scrieri 
ale lui David şi Solomon – omul se prelinge prin 
cuvinte ca ploaia, gândurile sunt strunele care dau 
naştere la cântece; Solomon privind chipul Sulamitei 
strigă extaziat ”dinţii ei cireadă de căpriţe speriate, 
săltând pe muntele Galaad ş.a.). Acest gen de imagini 
constituie pentru Esenin temelia tuturor miturilor, de la 
boul egiptean la păgânismul rusesc când ”nepoţii lui 
Stribog biciuiau marea cu săgeţi” etc. (va urma)

gîndul şi lumea

Fortăreaţa din Angers 

Natalia CANTEMIR

Adam Mickiewicz

”Cheile Mariei” (3)
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Distinsul scriitor columbian 
Fernando Rendón s-a născut la Medellín 
în 1951. Nu e cunoscut doar pentru că 
opera sa circulă în toate literaturile 
hispanice, pentru că a fost tradusă în 
multe din ţările lumii sau pentru că este 
organizatorul prestigiosului Festival 
Internaţional de Poezie din oraşul natal, 
ci şi pentru faptul că a reuşit să impună 
în conştiinţa lumii acest festival drept 
una din cele mai importante mişcări 
poetice ale contemporaneităţii.

Dintre volumele sale de versuri 
publicate de-a lungul vremii amintesc : 
Contrahistoria (Contraistorie) (1986), 
Bajo otras soles (Sub lumina altui 
soare) (1989), Canción en los campos de 
Marte (Cîntec pe cîmpul lui Marte) 
(1992), Motivele somonului (1998) şi 
Chestiunea radiantă (2006). La editura 
pariziană Le temps des Cerises i-a 
apărut antologia bilingvă La cuestión 
radiante / La question radiante. 
Fernando Rendón este fondatorul şi 
directorul revistei de poezie  Prometeo. 
Revista a fondat-o în 1982, iar din 1991 
este şi directorul fondator al Festivalului 
de Poezie de la Medellín, Columbia, 
festival care, în anul 2006, a primit 
Premiul Nobel Alternativ pentru Pace. 
În inima cartelului drogurilor de la 
Medellín, festivalul este, după cum 
sublinia şi Carlo Bordini, „nu doar un 
fapt literar, ci şi o operă de rezistenţă”. 
El a cunoscut o asemenea înflorire, încît 
a ajuns o manifestare de masă, la cea mai 
recentă ediţie a sa participînd 150.000 de 
persoane.

Poemele pe care le-am tradus, mi le-a 
trimis „cu frăţească îmbrăţişare” 
Fernando şi ele au fost selectate de autor, 
din perioada cuprinsă între 1982 şi 2005, 
în vederea publicării antologiei apărute 
la Paris, de care aminteam ceva mai 
înainte. În această antologie sunt incluse 
atît creaţii din volumele pomenite mai 
sus, cît şi din Otros poemas (Alte 
poeme), Guerra te llamaré (Război te 
voi numi) (2003) şi La fiera es la jaula 
(Fiara e cuşca) (2005).

Mişcare
 
I
 Se înnoiesc fără încetare ciclurile
violenţă şi tihnă se succed
 
Aurul înăuntru se transformă
 
De la origini şi pînă la vărsare
un pat aurit se dedublează

PoeMondia
ritmurile alternează
cu durere cursurile se dilată
 
E dificil să te naşti într-un alt loc şi într-o 
altă epocă
 
Rîul care traversează totul
e cel care cade se purifică distribuie
loveşte murmură mîngîie
înaintează se tulbură scînteiază
e inutil să ancorezi pe mal
curentul veşnic smulge mîinile
 
Setea ţi se spală într-o spirală de flori
nerăbdător alergi pe un sol lunar
 
II
 Mineri fără vîrstă au intrat în apele tale
pînă la brîu
şi în straniile cuve îţi spală sufletul
iar şi iar secole întregi
îţi vor spăla gîndurile
pînă cînd aurul şi soarele una vor fi 
şi astfel nu vei mai luneca în van
între corpul cerului şi al pămîntului
 
 În zori
 
Şi acum
ca bătrînul Arthur 
ne vom răscula împotriva chemării 
cangrenei
 
Aleargă în urma vîntului de răsărit
care dezvăluie numele ecoului
 
Îndreaptă suflul unic
spre inima pădurilor de jad
 
Atunci nimeni nu-şi va mai trage un 
glonț
la 37 de ani
într-un lan de grîu din Auvers-sur-Oise
 
Aplică mai mult indigo pe cerurile
care incendiază privirea zorilor
 
Ea atunci va căuta un alt pămînt hrănitor
ca un trunchi de sequoia
o altă atmosferă un fruct puternic şi suav
 
Murmură cîntecul neobositului rătăcitor
întors acasă
leagăn al fericitei Ţări fără Timp
  
Realiste
 
În bărăganul ceţos al timpului
implacabili grăniceri ai realităţii
 
Pentru condamnat
un sinucigaş care nu moare 
care se spînzură mereu
 
Interzis vapoarelor
să se apropie de maluri şi de faruri
pentru a se apăra de furtunile
pe care le dezlănţuie teama
 
Prin archebuză şi prin lemnul străpuns 
al chiparoşilor
latitudini ce păstrează gîndul indivizibil
fură dintr-o dată trezite la moarte
 
De atunci
poeţii îi tratează de nebuni pe poeţi
 

Şi acoperiţi de batjocură
cei încă rebeli
locuiesc un regat fără rege
în care porţi de smaralde
care nu pot fi văzute
conduc spre o imemorială grădină a 
forţelor
  
Judecată
 
Caut criminalul ascuns
 
Cînt din cimpoi şi-mi trezesc vecinii
 
Cimpoiul meu este un stomac al vîntului 
în care lumina devine lichidă
 
Fac să se audă o muzică zgomotoasă 
pentru că suferă molarii judecăţii
 
Nu vreau decît să-i înfricoşez letargia 
ca o muscă albastră
 
Zorii au venit ca un fur şi latră ca o 
clopotniţă
ca un ceas deşteptător
 
Soarele nu aşteaptă să-l stingi 
şi să-i spui noapte bună
 
Încerc note teribile cu cimpoiul meu
 
Curînd cineva verde ca o broscuţă va 
năvăli în stradă
ţinîndu-se de fălci
şi va cere îndurare
  
Libaţie
 
Tu n-ai venit
Dar în dimineaţa asta 
deschizînd portiţa grădinii
lumina a cîntat pe iarbă
în timp ce o sărbătoare de albine
survola în libaţie
tumultul florilor
  
Credinţă
 
Fluturele prins
                        între pînza de păianjen şi 
geam
a crezut că mîna mea care îi reda 
libertatea
                        era moartea lui.
 
Baterea sa de aripi uluită către cer
  
Veşnicie furată
 
Încerc să recunosc un loc al meu şi-al 
tuturor
unde piatra este transparentă
unde trupul capătă formele mării
 
Caut pe cine trebuie să găsesc
şi sub un soare de aur
la ora fără umbră
împreună atunci
să fim stăpînii
unei fărîme  
din veşnicia furată
  
Război murdar
 
În războiul murdar al omului
contra păsărilor:
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cîţi dispăruţi
cîţi prizonieri
care cântă de după zăbrele
cîţi morţi calzi încă.
 
Dar provocatorul colibri 
– ca un kamikaze – 
se aşază în bătaia puştii
pentru a bea floarea proaspătă
care-l face invizibil
 
 Metamorfoză
 
Pe o cărare prăfoasă
merg în urma unei bătrîne
care gesticulează vorbind de una singură
 
Cu trupul gîrbovit de vreme
îşi evocă pe ascuns tinereţea pierdută
şi chipul îi străluceşte preţ de o clipă
 
Trec alături de ea şi o privesc
Dar simţindu-se descoperită
ea îşi regăseşte, ruşinată, bătrîneţea
 
Tunet peste tunet
 
M-am întrebat
cum arată Dumnezeu
după ce o bubuitură mi-a inundat casa
 
în mijlocul furtunii
un trăsnet a sunat la uşă
 
Nimeni n-a îndrăznit să-i deschidă
 
 Încă
 
Degeaba ne temem 
că după viaţă continuă misterul
pentru că mulţi dintre ai noştri sunt 
morţi
 
Trebuie să tremurăm
pentru că realitatea s-a rătăcit?
 
Nebunie şi imprudentă înţelepciune
 
Veghează o altă noapte
în desişul pădurilor
atîta vreme cît verdele şi cerul există
 
Chiar şi astăzi
cînd nimic pentru nimeni
nu e pierdut definitiv
  
Deschide uşa
 
Vis
sursă a vidului
din care ţîşnesc lumile
 
eliberează păsările învierii
închide-ne rana
 
piatră uriaşă
respiră
 
magnet
atrage muzica
pe care nimeni nu o poate asculta
fără să-şi piardă viaţa
 
Legendă
deschide uşa 

Fernando Rendón 
(Columbia)
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