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„De ce este România altfel?” (II) amintiţi amarele şi profeticele versuri ale lui Dimitrie 
Bolintineanu, din Cea de pe urmă noapte a lui Mihai cel Mare 
: „Cei ce rabdă jugul ş-a trăi mai vor, / Merită să-l poarte spre 
ruşinea lor!”) şi nici măcar nu ne poate neferici faptul că jujeul 
ne apasă şi ne frînge grumazul. Am acceptat să trăim în 
dictatura comunistă, acum suportăm fără să cîrtim, fără să 
protestăm dictatura băncilor, a îmbogăţiţilor, a corupţilor, a 
hoţilor...

Românii nu sunt ca toţi ceilalţi oameni pentru că-şi doresc 
să moară şi capra vecinului, pentru că nu ştiu, nu îndrăznesc să 
ia hotărîri (iar cînd o fac, le iau pe cele mai proaste), dar şi 
pentru că nu ştiu să-şi aleagă liderii, iar pîrîţii lor conducători 
îşi bat joc de obşte, dispreţuiesc masele, le umilesc şi, mai ales, 
le exploatează numai în folosul propriu.

Românii sunt altfel pentru că ei se pricep la toate : la femei, 
la fotbal, la politică, la furat, la doftoricit, la dat şpăgi, la primit 
şpăgi...  

Şi mai sunt altfel pentru că toată bogăţia ţării lor a intrat 
(ilicit, bineînţeles!) în doar vreo 200 de buzunare „miloase”, în 
care a încăput tot ce nu ne-au furat mai înainte osmanlîii, 
muscalii, habsburgii, comuniştii...

Urmaşii urmaşilor lui Ştefan cel Mare sunt altfel pentru că 
în ţara lăsată moştenire de Basarabi şi de Muşatini băncile (şi 
cele străine şi cele autohtone, într-o uluitoare şi vinovată 
devălmăşie) sunt adevăraţii stăpîni pe viaţa şi pe avutul 
oamenilor. La noi, băncile sunt stat în stat. Am scăpat de un 
dictator şi ne-a luat în robie alt satrap : cămătăria cea mai 
abjectă practicată de bănci. Iar coaliţia (înhăitarea) dintre 
dictatura mîrşavă a băncilor şi venalitatea, corupţia, 
incompetenţa politicienilor a avut un efect mai distrugător 
asupra ţării decît au avut Enola Gay şi „Little Boy” asupra 
Hiroshimei.

Suntem altfel căci de-a lungul vremii toţi profitorii, toţi 
migratorii, toţi sălbaticii, toţi nelegiuiţii, toţi cei lipsiţi de căpătîi 
şi de omenie, toate scursorile lumii ne-au găsit acasă şi au 
primit găzduire, hrană, apă, veşminte, avuţii, ranguri...

Pentru că ştim al dracului de bine să ne furăm singuri 
căciula, pentru că handicapata, stupida, jenanta melodie „C-aşa 
beau oamenii buni” e mai cunoscută şi mai cîntată decît imnul 
naţional, pentru că la noi politicienii, înalţii funcţionari, 
afaceriştii (ce au în conturi sume cu multe zerouri în coadă) 
sunt mai presus de lege.

Deoarece n-avem spiritul strălucitor al francezilor, rigoarea 
aproape înverşunată a nemţilor, nesimţirea şi puterea ruşilor, 
mîndria şi determinarea sîrbilor, geniul şi calmul englezilor, 
obtuzitatea americanilor, fanatismul japonezilor, tenacitatea 
scandinavilor, tupeul ungurilor...

Fiindcă ne-am vîndut pe nimic (dar pe comisioane 
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fabuloase) nu doar bogăţiile ţării, ci şi rezervele strategice.
Pentru că „dă-l în mă-sa!”, „se poate şi aşa!”, „ca la noi la 

nimeni!”, „las' că se descurcă el!”, „dă-i, doamne, românului 
mintea cea de pe urmă!” sunt expresiile care ne caracterizează 
cel mai exact.

Pentru că nu ne pedepsim hoţii, violatorii, corupţii, 
profitorii, trădătorii, dictatorii (împuşcarea Ceauşeştilor în ziua 
Naşterii Domnului nu a fost o pedeapsă, ci fapta mîrşavă a 
unor complotişti avizi de putere).

Pentru că poporul permite să fie jignit, furat, umilit, minţit, 
exploatat (prin revoltele lor, grecii, bulgarii, ciprioţii ne dau 
lecţii de demnitate din care nu înţelegem şi nu învăţăm nimic) 
şi se minte că mîine va fi mai bine.

Pentru că infatuaţi, megalomani, autişti, aiuriţi, orgolioşi 
ne-am supraevaluat întotdeauna bogăţiile, frumuseţea, 
importanţa, rolul, inteligenţa, vitejia, hărnicia, puterea (aşa am 
ajuns să învăţăm la şcoală şi să căpătăm credinţa – falsă, 
evident! –  că România e singurul paradis terestru, iar românii 
sunt Feţii Frumoşi ai universului). 

Pentru că nu ştim să ne preţuim valorile (care dau bir cu 
fugiţii în căutarea unei vieţi mai bune), pentru că ne alungăm 
copiii în ţări străine, iar aceştia, pentru o bucată de pîine amară, 
dar asigurată, devin mercenari, înstrăinaţi, apatrizi... 

Pentru că acceptăm să ne conducă un hoţ (plagiatul e una 
din cele mai netrebnice forme ale hoţiei), pentru că hrănim din 
sudoarea noastră 588 de trîntori care gîndesc numai la propriul 
buzunar, pentru că trimitem în lume ca să ne „reprezinte” (mai 
exact, ca să ne facă de tot rîsul) pe la instanţele mai-marilor 
pămîntului extremişti, xenofobi, sonaţi, imbecili, corupţi şi hoţi.

Pentru că românul e frate cu codrul (de asta în eterna şi 
fascinanta Românie se fură ca-n codru!), se poartă ca atare, 
motiv pentru care toţi se feresc de noi, ca de ciumaţi!

Pentru că ne-am lăsat seduşi de bolşevism, pentru că am 
distrus factorii cei mai importanţi ai progresului şi ai 
propăşirii, adică proprietatea privată şi iniţiativa, pentru că ne-
am trimis la muncă forţată (canal, bărăgan, şantiere ale 
tineretului roşu), în puşcării şi la moarte pe cei mai buni fii, pe 
toţi cei ce s-au opus comunismului, pentru că am răbdat şi 
răbdăm dictatura, pentru că am înlocuit nişte comunişti cu alţii 
(mai proşti, dar mai ticăloşi, mai venali) şi nişte securişti cu 
aceiaşi securişti, pentru că nu am făcut un proces (adevărat!) al 
comunismului, pentru că am respins punctul opt al 
Proclamaţiei de la Timişoara, pentru că legea lustraţiei e o 
batjocură, pentru că nu învăţăm nimic din greşelile trecutului, 
pentru că perseverăm în prostie, îngîmfare, ticăloşie, corupţie, 
sărăcie...

Şi pentru că suntem... români! 

Luntrea aurie

Dar nopţile acestea, frumoaso, cum de sunt,
Atît de diafane, din cer pînă-n pămînt?

Pădurile par alge înalte-n clătinări...
Noi ne plimbăm alături pe fundul unei mări.

Lucirile acestea de sus, vor fi fiind
Sau astre, sau meduze prin adîncimi plutind...

De-aseară se zăreşte, cu cîrma spre Apus,
O luntre aurie, deasupra noastră, sus...

Aşa ne urmăreşte de-aseară, pe-amîndoi:
Stă drept deasupra noastră când ne oprim şi 
noi!

O, poate că din luntrea ce ne ţinteşte-aşa
Într-un tîrziu, o scara de raze s-o lăsa,

Şi dacă tu vroi-vei, ne vom sui. Apoi,
Cu luntrea aurie vom asfinţi şi noi.

Eusebiu CAMILAR

Eu cred că distinsul istoric Lucian Boia a vrut să-şi 
menajeze neamul din care face parte, punînd problema unei 
Românii „altfel”! Aş zice că mai degrabă ar trebui să ne 
întrebăm direct : „de ce a ajuns România de rîsul lumii şi în 
coada Europei?”

S-a schimbat oare în vreun fel viaţa pe plaiul mioritic din 
vremea cînd geniul lui Eminescu îi înfiera tocmai pe 
conducătorii demagogi, şarlatani, ipocriţi, ticăloşi în 
nemuritoarele-i versuri din Scrisoarea III : „Şi acum priviţi cu 
spaimă faţa noastră sceptic-rece, / Vă miraţi cum de minciuna 
astăzi nu vi se mai trece? / Cînd vedem că toţi aceia care vorbe 
mari aruncă / Numai banul îl vînează şi cîştigul fără muncă, / 
Azi, cînd fraza lustruită nu ne poate înşela, / Astăzi alţii sunt 
de vină, domnii mei, nu este-aşa? / Prea v-aţi arătat arama 
sfîşiind această ţară, / Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi 
ocară. / Prea v-aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei, / 
Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi – nişte mişei!”. S-a schimbat, 
dragi români, s-a schimbat, dar în rău! De aceea continuăm să 
fim „altfel”! 

Suntem altfel, pentru că refuzăm să ne asumăm istoria ce 
ne-a zămislit şi pe care, la rîndu-ne, am făurit-o după chipul şi 
asemănarea noastră! Cînd nu ne-o asumăm, o mistificăm! 
Mereu ne-am falsificat istoria şi mereu aceasta ne-a pedepsit!

Suntem altfel, pentru că românul ajuns la putere („- Un 
bou în post mare? – Drept, cam ciudat vine, / Dar asta se-
ntîmplă în orcare loc : / Decît multă minte ştiu că e mai bine / 
Să ai totdauna un dram de noroc”) nu mai ţine cont de 
convingeri, de principii, de valoare, de corectitudine şi 
onestitate, ci-şi promovează, după bunul plac şi în funcţie de 
propriile interese, nevasta, amanta, colegul de partid, clienţii, 
rudele, gaşca; la noi, clica politicienilor (deci, a profitorilor, a 
avuţilor) e unită nu de idealuri, concepţii şi ideologii, ci de 
mişmaşuri, daraveri, cîştiguri, procentaje (dovadă, faptul că ori 
de cîte ori parlamentarii şi-au votat privilegii, au făcut-o în 
unanimitate, în deplină armonie şi-ntr-un înduioşător acord) .

Pentru că în ceea ce încă mai numim „ţara noastră” şi care, 
de fapt, nu mai e a noastră de multă vreme, există două 
Românii (una a palatelor şi alta a cocioabelor) ce trăiesc în lumi 
paralele. În România palatelor domnesc hoţia, abuzurile, 
corupţia, politicianismul de joasă speţă, adică nelegiuirea; peste 
România cocioabelor împărăţesc deznădejdea, sărăcia, bolile, 
ticăloşia, alcoolismul, ignoranţa, delincvenţa disperării...

Suntem altfel pentru că acceptăm fără crîcnire orice jug (vă 
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fragmentarium istoric

După înlăturarea lui Alexandru Ioan Cuza din fruntea 
României, la 11 februarie 1866, elita politică românească 
s-a grăbit să transpună în fapt una din dorinţele 
exprimate de adunările ad hoc -încă în toamna anului 
1857- şi anume, aducerea unui prinţ străin dintr-o casă 
domnitoare a Europei pe tronul tânărului stat naţional 
modern. Acest pas însemna, implicit, opţiunea fermă a 
factorilor decidenţi din acele vremuri spre dobândirea 
deplinei independenţe într-un viitor previzibil. Cum 
varianta aducerii lui Filip de Flandra – fratele regelui 
Belgiei - s-a dovedit un eşec, opţiunile s-au îndreptat 
către Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, nume agreat 
de Napoleon al III-lea şi  de alte capete încoronate şi 
figuri de marcă ale epocii. 

Nu multă vreme după 10 mai 1866 a început o 
laborioasă discuţie în privinţa planurilor matrimoniale 
avute în vedere pentru tânărul principe al României care, 
firesc, trebuia să asigure viitoare linie dinastică a ţării. 
Martorii epocii îl descriu pe Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen, tânărul principe, drept un adevărat 
aristocrat, un bărbat cu trăsături frumoase şi trup zvelt, 
crescut şi educat într-un tip de disciplină militară 
germană severă, pe care a impus-o şi celor cu care a 
împărţit toată viaţa destinul său. În cele din urmă, după 
sondarea a circa zece proiecte matrimoniale s-a convenit 
ca prinţesa Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied 
născută la 29 decembrie 1843 în castelul Monrepos din 
Neuwied aflat în Renania Palatinat, Germania, să devină 
consoarta lui Carol. Elisabeta a avut o copilărie plină de 
felurite restricţii generate de răceala care domina castelul 
părintesc şi marcată de un model paideic sever şi exigent 

cu asupra de măsură, învăţând astfel să îndure adversităţi 
fără să scape o lacrimă. În nuvela sa Chestiuni supărătoare, 
regina şi scriitoarea de mai târziu avea să povestească 
pedeapsa pe care i-a impus-o „guvernanta de fier” pentru 
că inversase literele într-un cuvânt. Aceasta a pus fetiţa 
într-un sac, l-a legat la gură şi a pus sacul pe un scaun ca 
să fie văzută astfel de toţi cei din casă. 

Se spune că Regina Victoria a Angliei a dorit să o aibă 
drept noră. Întâlnirea Elisabetei cu prinţul  României, 
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen s-a produs la Koln, 
prin grija mamei sale, Maria de Wied, care a întrezărit 
avantajele unui astfel de mariaj. Căsătoria princiară a fost 
celebrată în toamna anului 1869, în patria miresei, lângă 
Rin, în orăşelul Neuwied. „Căsătoria noastră nu a fost 
una din dragoste, ci bazată pe un devotament reciproc, pe 
îndatorire şi pe o dorinţă fierbinte de a face întotdeauna 
tot ce ne stă în putinţă unul pentru celălalt, dar şi pentru 
poporul pentru care domnea soţul meu”, îşi descria 
Elisabeta căsătoria.

În momentul căsătoriei Elisabeta, fiica prinţului 
Hermann şi a Mariei, avea 26 de ani, vârstă relativ 
înaintată pentru mariajele care se încheiau în epocă. 
Elisabeta de Wied, spun martorii epocii, era drăguţă, 
cultă, cunoscătoare a mai multor limbi de circulaţie ale 
vremii şi plină de spirit. Această căsătorie, fără implicaţii 
politice majore şi eventual deranjante pentru interesele 
puterilor epocii, cu o principesă dintr-o veche familie 
nobiliară germană a fost lăudată de împăratul Napoleon 
al III-lea, care a apreciat că alegerea Prinţului  Carol a fost 
una foarte cuminte, mai ales că ea nu angaja România în 

mod evident de nici o parte.
Făcând această alegere Carol de Hohenzollern-

Sigmaringen n-a pus aparent nici un preţ pe un exterior 
strălucit, ci a căutat să-şi aleagă o soţie cu inimă adânc 
simţitoare, o persoană care l-a convins că îşi va împlini cu 
drag datoriile către noua ţară, alături de el. Asumându-şi 
noul rol, Elisabeta a fost alături de Carol în tumultoasele 
evenimente care au marcat primii ani de domnie ai 
acestuia. Ne referim, mai ales, la anul 1870 şi la 
întâmplările conexe lui, lucruri care l-au adus aproape de 
abdicare pe tânărul prinţ. Un alt moment greu a fost 
decesul prematur al fiicei lor, Maria – singurul lor copil -, 
la numai trei ani, victimă a scarlatinei, lucru ce a 
îndurerat profund cuplul regal şi a marcat viaţa de 
familie a acestuia.

Războiul de independenţă şi cele ce au urmat în siajul 
lui au consolidat poziţia lui Carol şi a familiei 
domnitoare, aşa cum şi poziţia ţării s-a întărit remarcabil 
în arena internaţională, arenă în care România a devenit 
din obiect un subiect al acesteia, odată cu recunoaşterea 
independenţei sale depline.

În timpul războiului de independenţă, principesa 
Elisabeta a înfiinţat spitale, servicii de ambulanţă şi 
îngrijire şi a procurat medicamente pentru răniţi. A 
înfiinţat un spital de campanile chiar la Cotroceni şi după 
pilda ei şi alte doamne din protipendada vremii au 
organizat astfel de spitale la propriile reşedinţe. Mai 
târziu, Regina Elisabeta s-a implicat energic în sprijinirea 
artelor şi a societăţii filantropice, prin intermediul cărora 
a încurajat doamnele din înalta societate să aibă un rol 
activ în strângerea de fonduri şi în gestionarea actelor 
caritabile. În absenţa unui sistem de caritate, —Societatea 
Regina Elisabeta a reginei, fondată în 1893, a tratat 
benevol circa 17.000 de pacienţi în fiecare an şi a distribuit 
medicamente gratuite.

Regina Elisabeta a fost, după spusele martorilor 
epocii, mereu în centrul evenimentelor. Dăruită cu un 
chip delicat, cu trăsături frumoase şi cu aptitudini literare 
deosebite, a publicat, sub numele de Carmen Sylva, 
poezii, eseuri, romane, atât în limba română cât şi în 
franceză, engleză, germană, s-a ocupat de răspândirea şi 
cizelarea gustului contemporanilor săi fiind considerată 
patroana artelor frumoase şi a meşteşugurilor. A introdus 
moda portului popular la curte, apreciind frumuseţea 
broderiilor şi a ţesăturilor. Multe poze de epocă o 
înfăţişează în castelul care avea să devină mai apoi simbol 
al regalităţii, Peleşul, în costum popular românesc. 
Regina a propus ca arta populară să fie admirată şi în 
cadrul unor mari expoziţii europene.

Perechea regală s-a îngrijit, în tot cursul domniei, 
şi de construcţiile care vor da un chip nou şi un bun 
renume capitalei regatului, Bucureşti: clădirea care avea 
să fie cunoscută sub numele de Casa Enescu, Banca 
Naţională, Casa Vernescu, Teatrul Naţional, Şcoala 
Centrală de Fete, Palatul de Justiţie, Foişorul de Foc, 
Palatul Poştelor, Observatorul Astronomic, Palatul CEC-
ului, Institutul de Arhitectură, Muzeul de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa”şi altele sunt mărturii peremptorii ale 
acestor preocupări.

Regele şi regina prin exemplul şi activitatea lor au 
reuşit să dea un imbold transformator societăţii cu iz 
patriarhal pe care au găsit-o aici, îndreptând-o spre 
modernitate şi reuşind să dea un chip modern capitalei şi 
anumitor staţiuni în care au avut reşedinţe: Curtea de 
Argeş (unde le sunt depuse şi osemintele), Sinaia, 
Ploieşti, zona litoralului. Regina a fost printre primele 
personalităţi care au intuit potenţialul turistic al ţării şi 
drept urmare a cerut construirea unei legături a căilor 
ferate pentru ca celebrul tren Orient Expres să ajungă la 
Sinaia.

O singură abatere de la regula datoriei s-a întâmplat 
în viaţa reginei - din pur romantism Elisabeta a încercat 
să-l căsătorească pe principele moştenitor Ferdinand cu 
domnişoara de onoare Elena Văcărescu - ceea ce a dus la 
un scandal în aristocraţia românească şi nu numai. 
Regina s-a refugiat la Veneţia, pentru că la Bucureşti era 
izolată, datorită prieteniei cu Elena Văcărescu. Elisabeta i-
a promis regelui că nu o va mai vedea niciodată pe Elena 
Văcărescu şi a revenit apoi în ţară.

Regina Elisabeta a înfruntat rigiditatea epocii şi a 
propriei familii, spiritul intransigent al vremii şi reticenţa 
soţului faţă de vocaţia sa artistică. Personalitatea sa 
doritoare să deschidă minţile şi inimile cultivând 
frumosul, suprema valoare pe care a slujit-o neobosită, cu 
o energie care stârnea suspiciunea celor care îi erau 
aproape, au impus-o în contemporaneitate şi în 
posteritate, ca regină a artelor, dispusă să apere chiar „o 
religie a artei”, cum scria Nicolae Iorga. Până să devină 
Carmen Sylva, adică până să găsească curajul de a-şi face 
debutul în literatură, regina Elisabeta primise o educaţie 
cu nimic ieşită din comun. Elementele cele mai influente 
asupra evoluţiei viitoarei regine fuseseră spiritul caritabil, 
insuflat de familie, studiul pianului cu Rubinstein, apoi 
cu Clara Schumann, care îi trezise dragostea pentru 
muzică şi multele călătorii în străinătate, la Paris (unde 
fusese introdusă la curtea lui Napoleon al III-lea), 
Moscova, Sankt Petersburg, Viena, Roma, Neapole.

Încă înainte de încoronarea din 10 mai 1881, învăţase 
româneşte uşor, datorită talentului la limbi străine 
recunoscut de toată lumea şi îşi crease o companie aleasă, 
fusese entuziastă la ideea de a înălţa un castel în valea 
Peleşului şi scrisese chiar ea versurile de inaugurare 
pentru piatra de temelie a Castelului Peleş, devenit apoi 
emblema supremă a personalităţii sale.

Ceea ce numim astăzi nonconformism, însemna pe 
atunci ostentaţie, sfidarea unui cod comportamental care 
nu admitea variaţie. Regina Elisabeta a sfidat epoca şi 
cârmuitorii ei în multe ocazii, detestând conversaţiile 
sociale şi rigide şi sobrietatea inhibantă care îi temperau 
interesul pentru artă, plăcerea exaltată de a scrie şi de a 
sclipi în faţa oaspeţilor, mai ales la Peleş. „Îmi spuneam 
că principala mea îndatorire este aceea de soţie, apoi 
venea misiunea mea de suverană şi abia în al treilea rând 
cea de poetă.” Nu a fost doar un crez, ci o atitudine 
practică în faţa propriei vieţi, cu excepţia faptului că 
ipostaza de poetă nu a fost în nici un fel mai puţin 
importantă, ci cea mai problematică. 

  Debutul sau literar sub numele de Carmen Sylva 
("cântul pădurii"), un gest de curaj susţinut de Vasile 
Alecsandri, poetul care a devenit oaspete permanent la 
Castelul Peleş, a însemnat legitimarea în lumea artistică 
pe care a slujit-o toată viaţa şi deschiderea unei serii de 
traduceri si texte originale, poezie, proză şi teatru. Anul 

Ipostaze ale feminităţii: 
Regina Elisabeta

Cătălin TURLIUC

Aprilie 2013

(continuare în pagina 25)

Cătălin TURLIUC

 

Vasile DIACON                        Miruna HAŞEGAN

Şerban CIONOFF                  
Mioara BAHNA                      Emilian MARCU                     
Adi CRISTI                             Horia Z                        
Ionel BOSTAN                        Emanuela ILIE                       
Adrian Dinu RACHIERU      Ştefania HĂNESCU                
Cristina Maria FRUMOS       Radu CANGE                

Mircea GHEORGHE              

ILIERU

Răzvan DUCAN

Alexandru Dan CIOCHINĂ

Valeriu STANCU                     Natalia CANTEMIR

Valeriu STANCU

poezia mondia pagina 32

gîndul şi lumea paginile 30-31

jurnal cu scriitori paginile 3 - 4, 8 - 12, 22, 30

paginile 6ut pictura poesis

fragmentarium istoric paginile 2, 25

Sumar:

Viorel Ştefan PĂUNESCU       Monica BOŢOIU

interpretări paginile  21, 25

pagina 29degustări cultural - literare

pagina 28

fondul principal al culturii române paginile 14-15

salonul literar paginile 16-17

Cătălin BORDEIANU

Ionel SAVITESCU                     

restituiri pagina  20

Marinică POPESCU

pagina 19

cultură * religie * filosofie paginile 22, 23

Ion VRABIE                            Manuela BALAŞCA MIHOCI

privitor ca la teatru pagina 5

Ioana PETCU  

Ştefan AMARIŢEI

poesis pagina 13

Nicolae BUSUIOC

la vreme şi la nevreme

pagina 18fascinaţia lecturii

amintiri cu scriitori

pagina 4

Bogdan Mihai MANDACHE

philosophia perennis

pagina  26literatură universală

Gustavo Adolfo BÉCQUER     Marius CHELARU

Horia BĂDESCU       

Vasile POPA HOMICEANU

pagina 18născocitorul de gânduri

pagina 24dimineaţa cuvântului

Andreea Maria ROPAN

Mihai BATOG BUJENIŢĂ

pagina 27Academia Păstorel



CRONICA 3

resursele unor inteligenţe medii. Pentru  „distilarea” presupusei 
lor stupidităţi,  Flaubert a parcurs o documentaţie uriaşă, care, 
pînă la urmă, l-a şi epuizat şi i-a grăbit moartea înainte de a 
termina romanul.   

 Probabil că nuvela Trei sferturi din jumate este şi ea un astfel 
de experiment. Ea nu a reuşit să mimeze naturaleţea în măsura 
în care au făcut-o aceste exemple ilustre, dar în monologul  
miliţianului dincolo de artificii, se găsesc bijuterii preţioase: 
„Cînd convoiul trece pe stradă, mă omoară lipsa de respect 
pentru deces.” „Plutonierul stă-n cerdac ca o paralizie” , „Mă 
uit din cer spre mine, că  zboară noaptea peste ghiaţă ca o 
spaimă cu glas.” „I-am privit cu ciudă şi cu milă şi i-am vestit în 
pieptul meu înăuntru să nu se audă afară, să mă-nghită 
reacţiunea”...

Ultimul text dintre cele scrise în ţară, Noaptea obrăzarelor, 
subintitulat file din jurnal, cuprinde însemnări dintre 14 
octombrie 1974 şi 23 martie 1975. Ne aflăm cu ele dincolo de 
orice convenţie literară, dincolo de ficţiune, de construcţie şi de 
artificii stilistice, în mijlocul actualităţii româneşti, aşa cum era 
ea în urmă cu patruzeci şi ceva de ani, într-un moment în care 
istoria părea încremenită, iar posibilitatea de a trăi într-o 
realitate autohtonă necomunistă părea la fel de realistă cu a-ţi 
imagina o mutare pe planeta Marte. Şi, de asemenea, în 
intimitatea spirituală a diaristului care-şi începe jurnalul cu o 
percutantă reflecţie despre naţionalismul românesc şi despre 
gîndirea unică, inculcată de ideologia marxistă: „De perşi s-a 
putut totuşi scăpa (şoarecele, broasca, păsările şi săgeţile), de 
învăţătura marxist-leninistă nu se va putea niciodată!” 

Dar peste cîteva zile (18 octombrie) diaristul revine speriat: 
„M-a luat groaza de cele scrise-n caiet mai pe şleau. Nu 
exprimă oful din rărunchi. Mi-am pus un laţ pe gît.” Va fi fost 
tentat să întrerupă un jurnal pe care-l simţea debutînd ca un 
document periculos ce, dacă era descoperit, îl putea priva de 
libertate, cum li s-a întîmplat altora în vremea aceea? Prudenţa 
nu a fost totuşi atît de mare, încît să nu-i permită să descrie, cu 
vervă şi cu sentimente variate – de la ironie, la exasperare – 
vizita din ajun (17 octombrie 1974) a perechii prezidenţiale: „De 
dimineaţă au zbîrnîit telefoanele pe la direcţiuni, anunţînd 
evenimentul  şi măsurile luate. Jumatea numărului elevilor din 
fiecare clasă de liceu, muncitorii de la Ineul, Munca colectivă, 
funcţionarii de la Consiliu, profii toţi (bărbaţii mai cu seamă) 
vor fi gata la ora zece a. m.   pentru a se îmbarca în autobuzele, 
ce-i vor debarca în faţa sediului judeţean PCR din Bistriţa” .

Diaristul a participat la vizita prezidenţială ca profesor 
însoţitor şi supraveghetor al elevilor din clasa sa. Astăzi, 
descrierea acestui eveniment, cu febrilitatea produsă între 
politrucii locali, cu curiozitatea şi apoi blazarea mulţimii 
mobilizate să-l aclame pe preşedintele ţării, cu panica 
miliţienilor că lumea s-ar putea risipi, plictisită de întîrziere, cu 
repetiţiile sloganurilor rizibile ce trebuia urlate la trecerea 
convoiului oficial etc. fac parte dintr-o arhivă, în vremea 
noastră amuzantă, dar atunci, nu.  La fel stau lucrurile cu 
însemnările despre viaţa cotidiană, despre bancurile la ordinea 
zilei sau despre mediul profesoral.Autoanalizele sînt 
necruţătoare (însemnarea din 25 octombrie 1974). Diaristul nu e 
preocupat să-şi confecţioneze o imagine convenabilă despre 
sine şi nu are nimic de împărţit cu ceilalţi din jurul său.  Nu este 
un revendicativ cu înclinaţia de a învinovăţi lumea literară, din 
care făcea sau făcuse parte pînă de curînd, pentru indiferenţă  
sau modicitatea nemeritată a existenţei sale. Lumea cealaltă 
însă, a absurdului, a parvenirii politice, a politrucilor stupizi, a 
injustiţiei rezultate din selecţia inversă îl revoltă. Iată, de 
exemplu, un eveniment personal: diaristul susţine un examen 
pentru un post didactic stabil la un liceu şi, deşi este de departe 
superior contracandidatului său, un fost demnitar de partid 
debarcat din funcţie, postul îi este atribuit acestuia. Cînd Emil 
Cira solicită să examineze probele la examen, este respins cu 
brutalitate. Să fi fost nedreptatea aceasta flagrantă unul dintre 
motivele emigrării de peste trei ani?Însemnările sînt de 
asemenea preţioase pentru că evocă în trecere, anecdotic şi 
savuros,  unele personaje importante din viaţa literară şi 
artistică : Nichita Stănescu, Fănuş Neagu, Constantin Chiriţă, 
Marin Preda, un arhitect Kraşa (Krasowski).

Dar jurnalul se termină abrupt la sfîrşitul lui martie 1975: 
„Ai un copil de crescut! Pictează, fă orice altceva, dar nu scrie! 

Legămînt! Niciodată de-acum înainte un jurnal! Niciodată!”
E un angajament pe care, din păcate, Emil Cira l-a respectat, 

se pare, pînă azi, cu scrupulozitate. Ar fi fost extrem de 
interesant să avem o continuare a jurnalului din anii  emigraţiei, 
cel puţin pînă în 1994, cînd a debutat editorial şi ca poet 
(volumul Margina) şi ca prozator (Inelul cu safir).

Prozele din Inelul cu safir, reluate în partea a doua a 
volumului de faţă, se află la antipodul celei realist naturaliste şi 
în mare măsură autobiografice, scrise între 1972 şi 1978. 
Subteran, din 1978 pînă în 1994, prozatorul, încă neconfruntat 
cu cititorii săi, a evoluat către o proză onirică, atemporală, 
extrem de concisă. O proză de fantezie în spiritul realismului 
magic, originală, care ne evocă spiritul lui Dino Buzatti (Bătrînul 
medic, Doi morţi, Romanţ de amor, Logodnicul), sau al lui Borges 
(Fluturele, Colina cipreşilor, Leoaica, Somnul). 

Dar proza cea mai întinsă din acest ciclu, Aici şi acum, se 
află dincolo de orice referinţe. Ni se propune în ea o discretă, 
dar tulburătoare, poveste de dragoste a unui cuplu de 
emigranţi. Totul e sensibil şi pertinent în această proză. Şi 
reflecţiile personajului narator despre aventura ego-ului, cînd 
trece dintr-o lume în alta, din ţara natală, în exil, şi evocarea 
vieţii de dinainte a iubitei lui, şi istoria comunicării lor dificile 
din pricina însingurării provocate de boală, şi regăsirea finală 
sub semnul unei fericiri pe cît de reale, tot pe atît de 
evanescente şi efemere: „Ziua era într-adevăr minunată şi ei 
umblau uşori şi neînspăimîntaţi pentru cîteva clipe împreună 
pe coaja pămîntului”.

Aici şi acum îmi pare una dintre piesele care ne dau măsura, 
cel puţin parţială, a ceea ce ne puteam aştepta din partea lui 
Emil Cira dacă aventura sa literară nu s-ar fi oprit în 1994. Sau a 
ceea ce ne putem aştepta încă, după acest volum, dacă el va 
decide s-o reia.

aceasta este unica deplin omenească. Toate celelalte sînt 
iluzorii, mimează doar comunicarea.  Naratorul trece dintr-un 
mediu social în altul fără să adere la vreunul, căci pretutindeni 
găseşte aceeaşi lipsă de substanţă, aceeaşi stranietate, aceeaşi 
neaderenţă: şi în anii copilăriei şi ai adolescenţei în casa 
unchiului care l-a găzduit într-un climat de  agresivitate 
perpetuă, şi în tinereţe cînd se întîlneşte în oraş cu prietenii de 
cafenea, care se ascund în coduri verbale sibilinice şi care, de 
fapt, fac mai mult zgomot decît comunică, şi cînd intră în 
contact cu colegii de cancelarie şi cu ţăranii din satul unde îşi 
are şcoala. 

O relaţie ambiguă este cea cu tatăl lui E, un posibil guru, 
dar, din nou, totul se petrece într-o zonă a sugestiei, a 
posibilului, nimic nu este cert şi simplu. 

Realitatea în care se mişcă aceste personaje fantomatice, 
aidoma umbrelor chinezeşti pe un perete, este deprimantă. Iată, 
de exemplu, descrierea satului unde se află şcoala: „Case noi 
netencuite, învelite provizoriu cu carton gudronat. Ici-colo 
altele acoperite cu paie. Izolez acest rest exotic. Gardul e din 
beţe sure, uscate de floarea soarelui înşirate pe sîrmă. Într-o 
curte aud un guiţat şi deodată pe dinaintea mea trece prin gard 
fantomatic un purcel negru, cu un rît lung (porc de baltă?) 
dispărînd în cealaltă parte a drumului.  Îmi spun, da, sînt la şes, 
oamenii n-au lemn pentru gard. Pe pereţii caselor, de-a lungul 
lor, prinse pe sfori atîrnă şiraguri de păpuşi de tutun.  Unele 
frunze îs desfăcute-n evantai asemenea fructelor tropicale dintr-
un sat african.  Găinile suie seara cîrîind în pom.  Bat zgomotos 
din aripi.  Sus, crengi albite de găinaţul lor.  N-au coteţ pentru 
ele.”

E o lume pe cît de improvizată, tot pe atît de primară şi de 
violentă. Numele ruralilor sînt ciudate, par desprinse din 
mahalaua lui Eugen Barbu: Sfertoaica, Friptul, Pitulicea, Garici, 
Titireaua. O scenă banală poate dobîndi o valoare simbolică 
pentru felul în care se poziţionează personajul narator cu toţi 
aceştia şi în contextul din care toţi, inclusiv el, fac parte:  „Pe 
drum, cînd dădeam nas în nas de cineva, faţă-n faţă întîlnirea se 
desfăşura aşa… Mă zăreau răscolind praful. Aproape de mine 
micşorau paşii, căscau gura să zică ceva, duceau mîna la 
căciulă, iar eu mă grăbeam să dau bineţe.  În acest punct al 
ceremonialului, ei se scărpinau boieros în vîrful capului şi 
treceau, ca şi cum n-aş fi existat, mai departe, exultînd de 
bucuria farsei jucate. Păi, vezi 'mneatale? Cîţiva paşi mai încolo 
lăsau întîi căciula să cadă caraghios pe ceafă, apoi şi-o 
potriveau pe creştet privind în dreapta şi stînga pentru a se 
asigura că isprava a fost remarcată.” Ceva mai departe, evocînd 
amintirea bunicului, acelaşi personaj narator mărturiseşte: 
„Singurul om căruia îndrăznesc să-i vorbesc e de pe alt tărîm.” 
E fraza-cheie a acestei nuvele care sugerează o lume dominată 
de volatilitatea şi chiar imposibilitatea contactelor omeneşti 
simple, înlocuite cu comportamente, gesturi şi discursuri 
mimetice. 

Cu nuvela următoare, Mejda – semn de hotar, marcînd 
proprietatea ţăranului – ne explică într-o notă autorul –, ne aflăm 
în plină literatură rurală, dar cu o viziune diferită de altele (de 
exemplu, cele ale lui Liviu Rebreanu sau Marin Preda), 
devenite canonice în istoria literară a subiectului.  Începutul, cu 
o familie –  adulţi şi copii – care strînge fînul în grămezi, e idilic 
şi vizual, cu un farmec ce aminteşte paginile din Ana Karenina 
despre Levin cosind alături de mujici, dar apoi continuarea nu e 
deloc tolstoiană. Peste satul interbelic, evocat de Emil Cira cu o 
siguranţă a tonului şi o cunoaştere lipsite de orice notă falsă, 
năvălesc vremurile noi, comuniste... Stratificarea socială şi 
economică a satului interbelic,  preoţii cupizi, conflictele pentru 
hotarele între proprietăţi încheiate la tribunal, discuţiile animate 
şi certurile din cîrciumi – toate acestea devin realităţi obsolete –  
benigne  şi mărunte – confruntate cu tăvălugul schimbărilor 
radicale postbelice: răsturnarea valorilor şi a ierarhiilor, 
sărăcirea generală prin cote împovărătoare, obligaţia, pentru 
toată lumea, de a intra în „colhoz”, procesele politice, exodul la 
oraş. Nici o scînteie de lumină în această turbulenţă a istoriei 
care răstoarnă totul şi nuvela devine, prin descrierea morţii lui 
Mărian, liderul natural al întregii comunităţi, un fel de recviem 
simbolic al satului, distrus în fundamentele sale. 

Inedită, sub raportul convenţiei literare, este intervenţia 
repetată a unui alter ego al autorului, un fel de daimon socratic 
care-l supraveghează şi-l inspiră, care întrerupe naraţiunea şi 
intră în dispută cu el pe marginea textului – un personaj post-
modern complice cu cititorul, surprinzător pentru anii '70. 

Cu totul altceva este nuvela Trei sferturi din jumate cea care 
dă titlul volumului. Mediul continuă să fie cel rural, dar în alt 
context decît cel evocat în Mejda: un context ferm comunist. E 
vorba în ea de o anchetă cu privire la un cadavru găsit pe o 
linie ferată şi care a fost, probabil, victima unei crime. Ancheta 
este de fapt un raport lung al anchetatorului – un plutonier de 
miliţie – un monolog amănunţit şi ambiguu despre 
interogatorii, despre suspecţii din sat şi despre propriile-i 
sentimente şi trăiri. Miliţianul are o gîndire rudimentară şi 
vorbeşte o limba imposibilă, plină de greşeli, spune tot timpul 
enormităţi de la o frază la alta: „În afara respiraţiei nu s-au găsit 
nici acte”, „Apoi nu se poate să lăsăm aşa nişte vinovaţi, pe care 
i-am făcut deja (unu, doi, trei, unde-i al patrulea?, care şi ei nu 
vor să mai scrie încă o dată, că ăsta s-a-mpuţit, şobolanii i-au 
mîncat gura şi un ochi, am spus să-l coase, ca nişte cizmari şi 
mi-e scîrbă să-i tot ung degetele cu slănină”, „Atît de tare îi sar 
dinţii că omul poate să rîdă fără falcă” etc. Dar prostia 
miliţianului este artificioasă, greşelile lui sînt uneori de-a 
dreptul savante, neîntîlnite în realitate, sînt nişte produse, am 
zice de laborator.  Şi Caragiale crea o prostie artificială, dar cu 
mijloace naturale – ticuri, greşeli etc. luate din realitate –  în O 
noapte furtunoasă unde scena cu Jupîn Dumitrache şi Nae 
Ipingescu citind şi interpretînd un articol abscons din Vocea 
patriotului naţionale era în fond o discuţie între oameni interesaţi 
de subiecte serioase, dornici  să facă eforturi de înţelegere 
(sufragiul universal, democraţie, corupţie etc.), aşadar între 
oameni cu dispoziţii inteligente. Sau Flaubert în Bouvard şi 
Pécuchet, unde curiozitatea de a cunoaşte a celor doi copişti şi 
mijloacele folosite de ei ca să o satisfacă depăşeau cu mult 

Emil Cira face parte dintr-o generaţie – ca şi semnatarul 
acestor rînduri, de altfel – care, apărută în anii '40, a fost cea 
dintîi supusă din copilărie „educaţiei” comuniste şi  procesului 
intens de formare a „omului nou”. Manifestarea oricărei forme 
de spirit critic dincolo de cadrele rigide oficiale era un delict 
antisocial şi interdicţia aceasta, interiorizată în copilărie, era 
pentru mulţi o sursă permanentă, fie de culpabilizare, fie de 
tensiune şi de frustrări mai mult sau mai puţin latente, în 
adolescenţă, în tinereţe şi la maturitate. 

Rîndurile acestea pot părea improprii ca introducere la 
prezentarea unei cărţi excelente, cu multe merite literare, dar 

cititorii mai tineri, care nu au trecut decît parţial sau chiar deloc 
prin experienţe asemănătoare cu ale autorului, trebuie le 

considere ca o posibilă cheie de înţelegere a unor texte din carte 
şi, dincolo de ea, a destinului scriitoricesc al lui Emil Cira.

* 
Mai trebuie spus că, în contextul schiţat mai sus, pentru un 

om care manifesta în copilărie semne ale unui posibil destin 
cultural, una dintre problemele esenţiale pe care trebuia să le 
rezolve era cea a supravieţuirii spirituale. Nu era un lucru uşor 
de realizat, căci el era confruntat fie cu represiunea care 
ameninţa să-l priveze oricînd de libertatea fizică, fie cu 
degradarea lentă şi  uneori ireversibilă din cauza coruperii prin 
privilegii injuste tinzînd să-l transforme într-un zombi – aşa 
numitul  om nou al societăţii comuniste (dacă făcea parte dintre 
cei cu origine socială aşa-zis sănătoasă).

Au existat multe soluţii de supravieţuire la care au recurs  
copiii şi apoi tinerii şi adulţii acestei generaţii : de a face 
compromisuri mai mari sau mai mici, umilitoare unele, dar 
judecate necesare pentru a putea crea, de a mima obedienţa 
pînă la prima ocazie de eliberare (autoexilare), de a scrie pentru 
sertar, de a se retrage în lumea cărţilor şi a ideilor neoficiale, 
prohibite de regim şi de a evita spaţiul public, de a se manifesta 
exclusiv în activităţi culturale apolitice precum traducerile. Şi 
multe altele, desigur, diferite de la un ins la altul, în funcţie de 
caracterul, valorile, constrîngerile exercitate asupra lui şi de 
forţa personalităţii sale. 

Emil Cira a fost şi el preocupat de această supravieţuire 
spirituală. Soluţia aleasă de el a combinat generozitatea cu 
modestia şi devotamentul faţă de alţii dar, în acelaşi timp, i-a 
încorsetat energia creatoare şi, întrucîtva, a subminat-o. 

S-a născut la Bistriţa în 1941 şi biografia lui a urmat un 
traseu cu nimic deosebit de al multor altora – copilărie cu  
numeroase ecouri la maturitate, studii universitare, profesor 
într-un mediu rural şi apoi în oraşul natal – dar totodată un 
traseu  marcat de o vocaţie alternativă celei scriitoriceşti: cea a 
prieteniei. Poet fin şi apoi prozator cu potenţial deloc neglijabil, 
el pare să fi pus, aidoma lui Titu Maiorescu tînăr, pe prim-plan 
relaţiile omeneşti. Nu ca o preocupare mondenă sau ca un 
mijloc de inserţie în medii sociale elitiste, ci ca un mod de a trăi 
pe un alt palier decît cel al realităţii primitive din jur, şi anume 
printre prieteni selectaţi cu grijă, cu care împărţea aceleaşi 
valori şi idiosincrasii, aceleaşi singurătăţi. Nu e de mirare că 
prietenii săi au fost cei mai mulţi poeţi, de la Teohar Mihadaş, 
despre care spune în mod constant că a avut o influenţă 
decisivă asupra formării sale spirituale, pînă la  Cezar Ivănescu, 
Virgil Mazilescu, Gheorghe Pituţ, Marius Robescu şi desigur 
mulţi alţii.  Faţă de unii, Emil Cira s-a plasat voluntar în poziţia 
de discipol, a renunţat uneori cu eforturi pe care puţini le pot 
face, la propriul ego, i-a încurajat şi i-a sprijinit direct să se 
afirme la începuturile carierei lor literare, a scris şi a 
conferenţiat despre ei în Germania unde s-a stabilit din 1978. A 
fost pentru aceştia un Max Brod mereu disponibil, mereu 
modest şi mereu egal cu sine în admiraţia pe care o nutrea faţă 
de opera lor.  

Cît priveşte literatura proprie, va scrie în anii '70 despre 
experienţa sa românească pagini truculente, dar publicarea lor 
nu va face parte dintre proiectele sale prioritare, pentru că ele 
se aflau la ani-lumină de proza timpului. Adevărurile 
dureroase, ridicolul, absurdul care desfigurau cotidianul vieţii 
din România comunistă, apăreau nefardate, fără nici o strategie 
de insinuare, de exprimare printre rînduri, de simplificare sau 
de edulcorare prin intermediul unor personaje pozitive, 
”înaintate”. 

La Nürnberg, îşi va cîştiga existenţa ca profesor de limba 
germană în şcoli private şi va fi pentru prietenii săi din 
România o gazdă primitoare ori de cîte ori aceştia, mai ales 
după 1989, vor trece prin Germania. Interesul său se îndreaptă 
acum către alte arii decît cele afiliate literaturii, către artele 
plastice, antropologie, filozofia culturii, psihanaliză, folclor etc.: 
literatură, va continua să scrie doar sporadic. Se va fi aflat  într-
o etapă în care avea sentimentul inutilităţii scrisului, atît în 
lumea în care trăia, cea a exilului, cu alte priorităţi şi alte puncte 
fierbinţi, cît şi în lumea de acasă, unde prietenii erau tot mai 
puţini, iar noii condeieri, în sfîrşit eliberaţi de constrîngeri, 
dărîmau fără să reflecteze, reputaţii literare sacre şi credeau, cu 
un entuziasm deseori pueril, că defrişează drumuri încă 
neumblate cînd, în fond, nu făceau decît să adîncească şleaurile 
afunde lăsate de călătorii dinainte.

Volumul care ne este oferit astăzi mi se pare un binevenit 
semn de îndoială  privitor la această inutilitate.

*
Prima parte a volumului, Trei sferturi din jumate,  cuprinde 

patru nuvele ample scrise între 1972 şi 1978 şi, ca număr de 
pagini, ele le depăşesc cu mult pe celelalte, ulterioare, din ciclul 
Inelul cu safir. Personajul narator este în nuvela care deschide 
volumul, Jocuţul mieilor,  un profesor navetist care, dintr-un 
compartiment de tren îşi istoriseşte viaţa cenuşie, pe alocuri 
umilitoare într-o lume fie primitivă, fie stranie şi derutantă. El 
are o parteneră cu care întreţine o relaţie dificilă, dar relaţia 
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vremii, cu precădere 
alchimia, care atunci se 
bucura de un mai bun 
renume decît în zilele 
noastre! Capitolul despre 
„impregnări” alchimice şi 
creştine în arta medievală 
este unul dintre cele mai 
interesante, prezentînd atît 
cîteva dintre cele mai 
cunoscute tratate alchimice 
ale vremii, cît şi 
preocupările unor teologi 
pentru alchimie, dar o 
alchimie înţeleasă ca ştiinţă a 
naturii, nicidecum 
trivializarea că alchimistul 
transformă metalele în aur, cînd transformarea urmărea cu 
totul altceva. De aceea, Christian Montésinos recomandă 
privitorului de astăzi să ia seamă la detalii, să înveţe să 
privească în adîncime, dincolo de aparenţe, autorul 
ilustrînd cu ample demonstraţii teoretice modul în care 
este înfăţişat zodiacul în catedrala Notre-Dame din 
Amiens. Dar basoreliefurile catedralelor ilustrează şi viciile 
şi virtuţile oamenilor; pe de o parte orgoliul, nebunia, 
avariţia, furia, disperarea, de cealaltă parte umilinţa, 
prudenţa, mila, speranţa, iubirea, curajul, drepatea, 
perseverenţa. O biserică este înainte de toate o casă a lui 
Dumnezeu, Domus Dei, este un templu, un spaţiu sacru 
care permite apropierea de divinitate, de aceea nu este 
exagerat a considera catedrala ca fiind o imagine a lumii, a 
omului şi a lui Dumnezeu. Unul din simbolurile 
remarcabile şi poate cel mai discutat este labirintul, un 
simbol cu mult mai vechi decît creştinismul, celebru fiind 
labirintul de la Cnossos. Labirintul creştin trasează o 
singură cale, calea care duce către Dumnezeu, şi este un 
drum al umilinţei, al simplităţii şi răbdării. 

Ultimul capitol este despre fascinaţia pe care o exercită 
catedralele cu dantelăria lor în piatră asupra masonilor 
care văd de cele mai multe ori, cu o gravă uşurinţă,  semne 
în piatră lăsate de înaintaşii lor. Îmi amintesc de lectura 
cărţii lui Robert Cooper despre capela Rosslyn, carte a 
cărei versiune franceză a apărut în aceeaşi colecţie ca şi 
volumul lui Christian Montesinos, şi despre care am scris 
tot în această revistă, în care istoricul scoţian deplîngea 
răstălmăcirea semnificaţiei simbolurilor din capela 
amintită. Nu este locul unei discuţii despre existenţa sau 
inexistenţa unei filiaţii între vechii constructori medievali 
şi masonii speculativi; la modul direct între operativi şi 
speculativi nu este o filiaţie directă. Vocabularul, 
simbolurile şi ritualurile arată, pentru unii, o înrudire; 
asemănarea ţine de preluarea de speculativi a moştenirii 
operativilor. Aşa încît masonul puţin instruit să nu creadă 
că prezenţa în basoreliefurile care-i atrag privirea într-o 
catedrală a echerului, compasului, firului cu plumb ori a 
ochiului atoatevăzător este indiciul că se află într-un 
templu masonic! Cartea lui Christian Montésinos 
abordează un subiect ambiţios şi dificil pentru că 
simbolurile prezente în basoreliefurile din catedralele 
franceze nu trimit către un adevăr unic, ci către interpretări 
multiple, dar care trebuie să se întemeieze pe lecturi, 
observaţii minuţioase şi comparaţii. 

Christian Montésinos este un autor cunoscut cititorilor 
noştri. În anul 2010 îi prezentam un foarte util dicţionar: 
Dictionnaire raisonné de l'alchimie et des alchimistes, Editions 
de La Hutte; la sfîrşitul anului trecut aceeaşi editură 
franceză edita o nouă carte a lui Christian Montésinos: 
Symboles étranges des cathédrales. Basiliques et églises de 
la France médiévale, collection „Les Veilleurs”, 480 p. 
Recenta carte este în continuarea mai vechilor sale 
preocupări care luaseră forma unei cărţi apărute în aceeaşi 
colecţie: Elements de mythologie sacrée aux XII et XIII siècles, 
apărută în 2011. Catedralele din Franţa, înălţate între 
secolele al XII-lea şi al XIV-lea, configurînd gloria 
goticului, reprezintă un ansamblu unic de construcţii 
remarcabile deopotrivă prin arhitectură şi prin varietatea 
simbolismului decoraţiunilor. Dar ceea ce vedem în aceste 
catedrale nu s-a constituit într-o clipă, ci s-a construit în 
timp, progresiv, pornind de la surse antice, pe care 
oamenii au ştiut să le transmită generaţiilor următoare, 
uneori pe căi ocolitoare. Era un elan atît spiritual, cît şi în 
planul construcţiilor; fiecare membru al comunităţii 
participa la înălţarea catedralei după mijloacele sale: 
donînd bani sau muncind; sigur, chestiunile privind 
planurile arhitecturale erau rezervate unei elite de arhitecţi 
şi maeştri, secretele lor păstrîndu-se şi astăzi, chiar dacă 
celebrele Carnete ale lui Villard de Honnecourt au fost 
reproduse şi sînt accesibile unui public larg. Locul 
misterelor şi secretelor construcţiei era loja, unde 
constructorii discutau detaliile şi trasau planurile finale. O 
idee răspîndită este aceea că multe catedrale sînt cărţi în 
imagini, adevărate enciclopedii, deşi ele nu au fost 
construite în acest scop; totuşi „imago” înseamnă 
reprezentarea perfectă a unei realităţi pe care o poartă în 
sine: „Imaginea în gîndirea medievală este o reprezentare, 
un simbol, o emblemă, ceea ce l-a făcut pe Huysmans să 
spună că catedralele erau hieroglifice, folosind pentru acest 
cuvînt sensul său prim, adică de scriitură sacră”, scrie 
Christian Montésinos. Dificultăţile apar în lectura 
imaginilor, unde se suprapun straturi succesive de 
interpretare venind din epoci şi şcoli diferite; cu siguranţă 
perspectivele teologului medieval şi ale cercetătorului de 
astăzi nu se suprapun întotdeauna. Astfel scara 
înţelepciunii, cum e cea de la Notre-Dame din Paris, 
reprezintă pentru alchimişti gradele operei alchimice, 
pentru comentatorii catolici scara lui Iacob, în vreme ce 
medieviştii o interpretează ca reprezentare a celor şapte 
arte liberale, trivium şi quadrivium.   

Descifrarea basoreliefurilor necesită o cultură 
religioasă, o cunoaştere a textelor vechi, o apropiere de 
concepte, toate acestea fiind inaccesibile omului medieval 
obişnuit; pentru a înţelege dificultatea înţelegerii acestor 
basorefiefuri în profunzimea lor este suficient să amintim 
imensul efort făcut de Emile Mâle pentru a descifra 
simbolismul dantelăriilor în piatră văzute şi deopotrivă 
nevăzute. Simbolismul esoteric medieval dezvăluie în 
profunzimea sa o împletire între creştinism şi ştiinţele 

clipei. Neagu Udroiu cercetează, aplicat şi atent, resorturile 
modernizării acestor locuri încărcate de pitoresc şi de 
istorie, de fapt a Marocului însuşi, aşa cum a fost ea 
gândită şi pusă în act de către regele Mohamaad al Vl-ea şi 
de către urmaşul său, Hassan. 

Pasionat de istoria, scrisă sau nescrisă, a tărâmurilor prin 
care se preumblă, Neagu Udroiu nu se lasă, însă, prea uşor 
sedus de pitoresc sau de senzaţional. Dimpotrivă, ceea ce îl 
atrage şi îl incită este vocaţia umanizatoare a creaţiei 
materiale sau spirituale. Ajuns la Ţarskoie Selo, admiră 
Salonul de chilimbar, dar nu uită să evoce împrejurarea că la 
temelia sa a stat gestul lui Frederik I al Prusiei cel care i-a 
oferit ţarului Petru I  panourile de chihlimbar. Mai mult, deşi 
gazetar împătimit, Neagu Udroiu nu dă curs legendelor din 
viaţa tumultuoasă a aristocraţiei pe care memoria Palatului 
imperial le poartă din generaţie în generaţie, ci se preocupă 
de armonia formelor arhitecturale în care descifrează nevoia 
de echilibru şi de constanţă, de siguranţă a vieţii sufleteşti, 
tot mai străină, din păcate, spiritului vremilor noastre.

Lecţiile istoriei sunt, fără doar şi poate, o nesecată sursă 
de reflecţie pentru gazetar şi pentru diplomat, finalitatea 
demersurilor sale ţinând tot de nevoia intimă de linişte a 
fiinţei noastre fragile. La Versailles îl va interesa sensul 
creaţie arhitecturale, înfăptuită de Ludovic al XIV-lea cu 
concursul „locotenenţii săi pentru frumos”: La Vean şi Jules 
Hardonin- Mansart, secondaţi de „marele maestru al 
grădinilor”, Le Notre, sub acelaşi semn al armoniei, al 
echilibrului, al liniştii sufleteşti, dar mai cu seamă al 
perenităţii:„Te simţi- cum ai putea altfel- bine la Versailles. 
Ar fi păcat, umblând de acolo până acolo printre statui şi 
fântâni, pe alei umbroase şi tăcute, pe sub arbori de vârsta 
Ludovicilor, de la al XIII-lea încoace, ar fi păcat, zic, 
Plăcându-ţi toate astea să nu găseşti răgazul de a te gândi la 
talentul şi mintea acelui Le Notre, care acum trei veacuri şi 
mai bine ştia ce ne va încânta pe noi azi.”

Ar fi, însă, nedrept dacă am  reduce meritele acestui 
demers livresc(în înţelesul cel mai bun al cuvântului) la 
caligrafia sentimentelor. Dimpotrivă, în mai fiecare dintre 
popasurile sale, Neagu Udroiu caută şi găseşte un sens 
moral superior, un mesaj care transcende clipei, efemerului. 
Din această perspectivă, capitolul consacrat popasului ( sau 
popasurilor) sale la Helsinki reprezintă unul dintre punctele 
de maxim interes ale cărţii. Pentru Neagu Udroiu,Helsinki 
reprezintă o experienţă de maximă intensitate, care cuprinde 
domenii de o largă varietate: de la diplomaţie la ştiinţa 
organizării statale, la educaţie civică a membrilor 
comunităţii la arta negocierii tratatelor. Semnificativă pentru 
iscusinţa gazetarului( şi a diplomatului) de a suprinde 
anumite tâlcuri în spatele faptului comun îmi pare relatarea 
de la o sesiune a Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare 
în Europa: „Bush este în primul rând, în dreapta, alături de 
Baker; la masa vecină Helmuth Kohl cu ai lui. Preşedintele 
Mitterand,undeva în mijlocul sălii. România- în rândul din 
spate. Vecini de bancă- Rusia cu domnul Elţân la comandă.”          

Gazetar nedezminţit, Neagu Udroiu nu va lăsa să îi scape 
nici-o ocazie fastă, iar privilegiul de a întâlni personalităţi 
marcante se traduce în câteva portrete sugestive.”Domnul 
Kissinger (Henry Kissinger n.n.) este unul pentru care orice 
gazetar al lumii şi-ar spânzura alte proiecte dacă şansa de a-l 
chestiona ar trece prin apele sale teritoriale.”Nu a ratat 
ocazia nici Neagu Udroiu iar dialogul fugitiv este remarcabil 
în primul rând pentru capacitatea de a suprinde arta 
echivocului, atât de meşteşugit practicată de către eminentul 
diplomat şi universitar. De pildă, la întrebarea :”- Cum 
apreciaţi unificarea Germaniei, ţara în care v-aţi născut?” 
răspunsul este: „- Un eveniment, un eveniment important 
aşteptat de mult”, aşa după cum atunci când este întrebat: „- 
Ce vă aşteptaţi să se întâmple cu Europa, continentul de 
unde aţi venit pentru a vă stabili definitiv în America?” 
răspunsul nu este decât: „- S-au întâmplat atâtea lucruri care 
avantajează viitorul Europei. Democraţia a câştigat. Un 
câştig important…”       

După cum era de aşteptat, o temă predilectă a cărţii este 
imaginea României „în afară” şi în mod deosebit întîlnirea, 
peste timp, cu mari purtători ai mesajului românesc în 
Europa şi în lume. Periplurile pariziene îi vor prilejui lui 
Neagu Udroiu emoţionante evocări ale lui George Enescu, 
Nicolae Titulescu, Elena Văcărescu, Emil Cioran, Eugen 
Ionescu sau Constantin Brâncuşi, cu o menţiune specială 
pentru modul emoţionant în care este tratată tema 
„readucerii acasă” a osemintelor unor asemenea 
personalităţi emblematice ale neamului.  Subiect dureros 
dată fiind, după cum bine se ştie, rezerva tăioasă dacă nu 
chiar ostilitatea unor urmaşi ai acestora. Tocmai de aceea, 
reţin sugestia lui Neagu Udroiu, nu lipsită de o inevitabilă 
doză de tristeţe:„I-ar putea reuni, pentru moment, sub formă 
de statui-un Pantheon Naţional al prpribegiei. Aici, nici n-ar 
mai conta litera testamentului ori  idiosincrazii de moment. 
A fost posibilă Rotonda din Cişmigiu la vreme de război. Să 
ne rămână inaccesibilă o la fel de ambiţioasă realizare cu faţa 
la glorii rămase în pământ străin?”

Este, aceasta, doar una dintre provocările pe care le 
lansează Neagu Udroiu în cartea „La Nord şi la Sud de 
Ecuator.  Călător pe 5 continente”. Carte substanţială şi 
densă,  un incitant dialog cu lumea şi cu un Sinele, al său- al 
autorului dar şi al nostru- al cititorilor, mereu însetat de 
mereu alte noi, nebănuite, orizonturi…

Catedralele – enciclopedii de 
simboluri

Bogdan Mihai MANDACHE

philosophia perennis

 „Începe prin a  formula întrebări la răscruce de vânturi, 
contiună prin a decupa posibile reacţii, încheind prin a 
ruga pe cei din preajmă să te urmărească.” 

Neagu UDROIU

G. Călinescu povesteşte undeva (citez din memorie) 
despre o cuconiţă mondenă, care auzind numele unei 
citadele culturale italiene, Milano mi se pare, evocă astfel 
intensa-i trăire spirituală:”am mâncat acolo o îngheţată 
grozavă!” Acum, lumea a evoluat şi, cu siguranţă, cuconiţa 
lui Călinescu ar fi practicat „turismul de shopping”, fiindcă e 
super- trandy...

 Mai există, din fericire!, şi turişti … atipici şi, cu 
siguranţă, Neagu Udroiu face parte dintre aceştia. Gazetar şi 
diplomat redutabil, el şi –a decantat cele mai semnificative 
experienţe spirituale într-o impresionantă bibliografie. 
Impresionantă nu numai prin numărul cărţilor tipărite, cât, 
mai ales, prin sagacitatea observaţiilor şi prin ineditul  
demonstraţiilor. Aşa încât nici nu este de mirare dacă Neagu 
Udroiu a recidivat, recent, cu un tom masiv- „La Nord şi la 
Sud de Ecuator. Călător pe 5 continente”- , apărut în colecţia 
„OPERA OMNIA publicistică şi eseu contemporan” a 
Editurii TIPOMOLDOVA(2013).

„Am dorit- mărturiseşte el în „Cuvântul de început”al 
cărţii- aşezarea în pagină a  secvenţelor selectate de autor de-
a lungul anilor- trăiri profesionale, activitate publicistică şi 

diplomatică. Stau, aşadar, alături în pagini de jurnal alcătuit 
în drumurile mele prin spaţiul european, în ţări din Africa şi 
din America, din Levant, din Asia centrală şi de sud-est, din 
Siberia, din Extremul Orient.” 

Au ieşit, dacă am numărat eu bine, peste 270 de fişe, 
aproape 1500 de pagini de text, cărora li se adaugă un bogat 
material iconografic în care memoria clipei a reţinut imagini 
ale unor edificii emblematice pentru viaţa culturală sau 
politică a ţărilor cutreierate, dimpreună cu portrete ale unor 
personalităţi marcante ale lumii  contemporane, cu care 
gazetarul şi diplomatul Neagu Udroiu s-a întâlnit.

Meticulos, asemenea unui colecţionar pur sânge,  Neagu 
Udroiu rânduieşte sumarul cărţii  după numele localităţii, în 
ordine alfabetică, începând cu Abu Dhabi, campionul 
bogăţiei între toate ţările arabe şi sfârşind cu Zurich, unde, 
fireşte, vizitează şi colecţia Dada găzduită în Muzeul de artă, 
prilej cu care îi evocă şi pe conaţionalii noştri: Marcel Iancu şi 
Tristan Tzara, doi dintre fondatorii renumitului 
cabaret”Voltaire”.  Fapt semnificativ, între cei doi poli- 
avuţia statelor şi bogăţia lor spirituală- Neagu Udroiu 
glisează cu iscusinţă căutând să fixeze într-o imagine-simbol 
identitatea fiecărui oraş vizitat. 

De aceea, atunci când ajunge într-un loc anume, Neagu 
Udroiu”ştie ce anume să caute”. De pildă, la Casablanca 
merge , fără greş, la barul rămas în legendă prin 
memorabila scenă a revederii celor două personaje ale 
filmului în intepretarea de neuitat pe care le-au dat-o 
Humphrey Bogart şi Ingrid Bergmann. Numai că 
vizitatorul simte „pericolul ce se poate naşte din prea 
multă dragoste”- dragoste de Casablanca cea din 
memorabila peliculă-  şi merge mai departe de intuiţia 

Călătoria, un alt fel de a vorbi cu 
lumea şi cu tine însuţi

Şerban CIONOFF

jurnal cu scriitori
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privitor ca la teatru

Revenit la Teatrul Naţional din Iaşi, de data aceasta la Sala 
Mare, Silviu Purcărete e mai în vervă decât oricând, oferind 
publicului de aici un spectacol bine condimentat cu tot ceea ce 
ţine de inconfundabilu-i stil. Pălăria florentină, un text al 
prolificului vodevilist Eugène Labiche, care a marcat succesul 
autorului în anii maturităţii lui creatoare, nu mai 
impresionează la lectură un public actual ce se află în căutarea 
senzaţionalului, a experimentului ori a hiperealităţii. Dacă la 
1851 Pălăria florentină făcea să tresalte sala de la Teatrul Palais 
Royal, azi numai o mână inspirată îl poate readuce în faţa 
unor spectatori care, poate, nici nu mai ştiu bine ce înseamnă 
vodevil. Dar Purcărete pare că nu întâmpină nici o dificultate, 
arătând ieşenilor o montare reuşită din toate punctele de 
vedere, în care, dincolo de comicul spumos pe care ştie foarte 
bine să-l speculeze, se citeşte şi o definiţie a teatrului – o 
definiţie pe care artistul a construit-o în aproape patruzeci de 
ani de activitate. Şi ne vom întreba, aşadar, alături de regizor, 
cum arată Teatrul.

Labiche respectă cu stricteţe structura şi cerinţele comediei 
secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, complicând o acţiune iniţial 
banală şi soluţionând-o la modul previzibil, dar inteligent, 
spre satisfacţia celor din sală. Întâmplări surprinzătoare, 
cântecele, qui pro quo-uri, neînţelegeri care stârnesc hazul, 
artificii, bastonade, jocuri de cuvinte şi aparte-uri sunt 
ingredientele clasice pe care textul le foloseşte spre a construi 
comicul. Şi cum să nu râzi până la urmă, când, împotriva 
voinţei sale, dar din pricina acţiunilor lui, totuşi, Fadinard este 
prins într-o situaţie limită: trebuie să fie prezent la cununia sa, 
dar o întâmplare nefericită, cu o pălărie florentină, care cu 
greu se lasă găsită, îl împiedică să se alăture liniştit alaiului 
nupţial. Acţiunea se ramifică şi se amplifică, luând întorsături 
dintre cele mai incredibile, căci, aflat în căutarea unui 
substitut al pălăriei distruse, Fadinard se reîntâlneşte cu o 
fostă iubită, ajunge să cucerească o baroană, să se ascundă şi 
apoi să se dea de gol, toate într-o disperată încercare de a-şi 
menţine sau găsi echilibrul. Pentru că în tumultul 
evenimentelor se pierde, de fapt, echilibrul, punctul de sprijin, 
stare din care decurg numeroasele evenimente care frizează 
credibilul. Amintind de departe de personajul din teatrul 
absurdului, căruia orice i se poate întâmpla, fiindcă oricum 
universul din jurul său e „în răspăr”, Fadinard îşi pierde 
capul şi, implicit, sinele, prins în manejul unei acţiuni care se 
derulează cu rapiditate, care-l implică şi-l exclude deopotrivă. 
Vertijul cuprinde tot, dezorganizează, amestecând poveşti de 
pe planuri iniţial diferite, ca şi cum, un dumnezeu pus pe şotii 
se amuză pe seama iubiţilor, amanţilor, soţilor, a elitelor, a 
provincialilor – pe seama a tot ceea ce e plămădit –, jonglând 
cu situaţiile ivite şi tulburând minţile. În text se petrece un joc 
de-a v-aţi ascunselea cu pălăria care apare şi se rătăceşte (ca 
scrisoarea pierdută a lui Caragiale, cu aceeaşi valoare 
compromiţătoare ca aceasta), logodnicul care ba e, ba nu mai 
e, nunta care ba se face, ba nu se mai face şi, in extenso, cu 
iubirea care parcă e, dar mai curând nu e. Fadinard, parcă 
procopsit cu donjuanismul, este un vinovat nevinovat: e 
ameţit de interesul pe care femeile i-l arată, e supravegheat de 
ochiul „vigilent” al socrului şi devine victima propriilor 
minciuni ce aveau menirea de a salva importantul eveniment 
al căsătoriei. De fapt, Labiche e foarte acid sub pojghiţa 
dulceagă cu care-şi îmbracă piesa. Subversiv şi fără 
compasiune, îşi incriminează eroii, criticând falsa lor valoare, 
aparenţa în care trăiesc şi principiile pe care le încalcă. Pălăria 
florentină nu e decât un obiect care acoperă capul doamnei 
Anaïs, dar mai ales minciuna generală în care toţi acceptă să 
trăiască, de vreme ce singuri recunosc că „toate femeile şi 
toate pălăriile sunt la fel. Ţi se suie în cap şi nu le mai poţi 
scoate decât cu riscul de a ţi se vedea...”. Cum se întâmplă de 
cele mai multe ori în comedia clasică, soţul încornorat 
consimte adulterul, cuplul amorezilor se reîntregeşte, oricare 
ar fi impedimentele ce ies în cale, şi cam toate personajele sunt 
mulţumite cu situaţia ingrată în care se află, fie că sunt 
înşelate, amăgite sau chiar prostite.

 Pe acest eşafodaj îşi ridică Purcărete propriul Teatru. Şi 
cum arată acest Teatru, până la urmă? E o alcătuire 
alambicată, voit factice, aşa cum artistul şi-a obişnuit publicul 
în ultimii ani, o creaţie uneori delicată, alteori grosieră, cu 
accente clovneşti care trimit în zona absurdului. Întrezărim pe 
undeva profilurile lui Ionesco, Beckett sau Vişniec. Regizorul 
se foloseşte de text, îl interpretează, îi păstrează trăsăturile 
fundamentale – şi acest fapt e de o importanţă deosebită, 
întrucât nu e anulat nici autorul şi nici epoca nu e anulată – 
nu-i schimbă codul, demonstrând că un vodevil pus în scenă 
cu perspicacitate iese din colţul de umbră unde poate că pare 
închis şi poate constitui o reprezentaţie de mare clasă. Teatrul 
lui Silviu Purcărete e unul al formelor cameleonice, 
manevrabile, e un teatru „mânuit”, unde râsul, trivialul, 
imprevizibilul şi o doză considerabilă de sensibilitate definesc 
o artă poetică. Lumea-haos, în care personajele aleargă unele 
după altele, nereuşind să se găsească, este una a butaforiei, a 
gagului, a surprizei, a artificiului şi a celor mai neaşteptate 
posibilităţi. 

Scenografia lui Dragoş Buhagiar concretizează, însă, şi 
mai bine ideea unui univers în continuă dinamică, care 
participă efectiv la acţiunea vertigionoasă. Pereţi înalţi din 
carton, pe care structurile ornamentale sunt desenate, lăsând 
impresia unor ziduri în renovare, nefinisate, sugerează prin 
aspectul lor mimarea realităţii. Într-o lume în care aceste 

bucăţi enorme de carton se 
rotesc, se compun şi 
descompun, modulând spaţii 
diferite, este una plată, 
aplatizantă, iar metafora se 
extinde de la forma zidurilor la 
personajele care, în lipsa unor 
sentimente adevărate sau a 
unei lucidităţi, par şi ele că 
sunt decupate după un tipar 
pe hârtie. Spaţiul ascunde, 
descoperă, intrările şi ieşirile 
creează noi motive de 
neînţelegere şi de ridicol, 
disting între un înăuntru şi un 
înafară, între ceea ce se vede şi 
ceea ce nu se vede. Dragoş 
Buhagiar dovedeşte că nu e doar un maestru al imaginii, nu e 
doar un bun practician, ci e şi un deosebit cunoscător al 
filosofiei scenei, al înţelesurilor ei şi al resemantizărilor 
posibile la acest nivel.

De fapt, trioul deja foarte cunoscut Purcărete-Buhagiar-
Şirli funcţionează şi de această dată la unison, fiecare 
nuanţând, din perspectivă diferită, starea de a fi în Teatru. Şi e 
absolut de aplaudat cum echipa actorilor de la Teatrul 
Naţional din Iaşi face posibil acum succesul spectacolului. 
Tânărul Ionuţ Cornilă, foarte proaspăt absolvent al Facultăţii 
de Teatru ieşene, cu entuziasmul caracteristic şi cu o energie 
de invidiat, realizează un Fadinard „comme il faut”. 
Accentuându-i necuviinţa, penibilul, actorul nu uită că 
personajul său e, înainte de orice, comic şi găseşte resursele 
să-l arate astfel. Apoi remarcabilă este prestaţia lui Călin 
Chirilă (Nonancourt), un socru stupid, căruia cu grijă îi sunt 
construite trecerile în ipostaze opoziţionale. Personajul 
colectiv – nuntaşi, rudele de la ţară ale lui Nonancourt – e 
admirabil exploatat. Se formează un cerc compact, cu figuri 
totuşi bine individualizate, alaiul devenind un corp prin care 
se punctează când circarescul, când ironia, când ilogicul. De o 
perfectă coordonare în interpretare, mişcare şi calităţi vocale 
dau dovadă actorii aleşi în acest grup: Anne-Marie Chertic, 
Tatiana Ionesei, Catinca Tudose, Georgeta Burdujan, Oana 
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Pălăria florentină – un eseu 
despre Teatru semnat de 
Silviu Purcărete

Pe strada – prăfuita, îngusta stradă – Cuza Vodă, între 
feluritele magazine înghesuite, cu vitrine colorate neunitar ș i 
fără gust, dar  poate cu atât mai patriarhale, se întrevede o 
firmă mică, verde, pe un material subț ire, fluturată de vânt  
– Teatrul Fix. Primul teatru privat ș i singurul (!) din Iaș i. La 
numărul 10, cobori treptele la subsol unde un spaț iu superb, 
în culori tari se oferă vizitatorului. Bar la intrare, sală de 
spectacol după uș ile glisante, Teatrul Fix e o ambienț ă 
surprinzătoare de care te îndrăgosteș ti iremediabil ș i căruia 
îi devii prieten fidel. Ș i dacă în toată această formulă se 
amestecă o seară de discuț ii despre artă, în care se combină 
o bere sau, pentru insomniaci, o ceaș că mare de cafea, o 
seară care nu se mai termină – ș i nici nu vrei să se mai 
termine –, cu Pink Martini sau chitara clasică a lui Maxim 
Belciug, atunci eș ti cucerit definitiv ș i nu poț i decât să te 
bucuri că ș i în Iaș i există un loc în care tu, aș a cum eș ti, 
puț in boem, te simț i ca acasă. O echipă de tineri „ț ine” 
acestă companie. Veniț i din Târgu Mureș , Cătălin Mîndru, 
Stanca Jabeniț an, Mihai Pintilei, ei sunt alternativa la 
montările ș i evenimentele oferite până acum de teatrele de 
stat ieș ene. Vâslaș i contra curentului, cei trei aduc o 
perspectivă diferită, vie, asupra fenomenului artistic în 
„dulcele târg”, punând accentul pe dramaturgie 
contemporană ș i pe artiș tii de niș ă. Răspunsul la această 
iniț iativă puț in cam iluzorie la prima vedere? Sala e plină 
de fiecare dată, fie că e un spectacol, o lansare de carte, un 
concert sau un vernisaj. Publicul ieș ean avea nevoie de aș a 
ceva. Bravo Fixule!

Am surprins ș i noi câteva ridicări de cortină sau, mai 
bine zis, deschideri de uș i, aici. S-a întâmplat într-o joi e o 
„producț ie fixă” aș a cum îș i numesc chiar cei de acolo 
proiectele teatrale, un spectacol pe textul lui Elise Wilk, în 
regia lui Adi Iclenzan. Înș iruind întâmplări aparent banale, 
S-a întâmplat într-o joi e, privit în anasamblul său, o poveste 
simplă despre oameni. Oamenii aș a cum sunt ei: cu 
normalitatea ș i stranietatea lor, cu obsesiile ș i nefericirile lor. 
Reprezentaț ia e construită din monoloage ale căror liant e 
faptul că ziua de joi e pentru toț i una nefastă, când realul se 
transformă în ireal, când limitele se topesc ș i suprarealitatea 
intervine în chiar cele mai obiș nuite situaț ii, descriind curbe 
interesante ale destinului. O secretară (Stanca Jabeniț an), un 
taximetrist (Cătălin Mîndru), o menajeră (Ioana Grigoriu) sau 
un ș omer (Mihai Pintilei) sunt personaje pe care numele 
indeterminat îi caracterizează, ființ e cu care ne intersectăm 
poate zilnic, însă care au câte un episod interesant de expus, 
devenind astfel adevărate cazuri. O bătrână (Laura Bilic) îș i 
petrece timpul cu scrisori adresate unor personaje imaginare, 
căzând victimă a serialelor televizate, aș a cum în Requiem for 
a dream Sara Goldfarb devine ș i ea victimă a televizorului ș i 
a publicităț ii de pe micul ecran. O menajeră ajunge, total 
accidental, vedeta jurnaliș tilor, în vreme ce o secretară se 
îndrăgosteș te de un bărbat ciudat, mare colecț ionar de 
statuete cu extratereș tri. Dacă la început, nici o istorioară nu 
dă senzaț ia că ar ieș i din tiparele firescului, pe parcurs 
acț iunea creș te într-o acumulare de neobiș nuit, iar 
evenimentele se precipită ș i frizează logica. Oare nu fiecare 
dintre noi va fi simț it vreodată că am avut ziua noastră de 

Sandu, Irina Răduţu Codreanu, Livia Iorga, Brânduşa 
Aciobăniţei, Radu Ghilaş, Dumitru Năstruşnicu, Radu 
Homiceanu, Diana Roman, Alina Mîndru, Tatiana Grigore, 
Mădălina Munteanu, Daniela Tocari, Cosmin Panaite, Andrei 
Grigore Sava, Alexandru Tatu, Sorin Cimbru, George Cocoş, 
Alexandru Iuraşcu, Dumitru Georgescu. Iar, alături de ei, 
compozitorul Vasile Şirli e inconfundabil în creaţia sa 
muzicală, vivace şi disonantă, care aminteşte când şi când de 
muzica inegală de prin bâlciuri. Restul distribuţiei nu este 
defel de trecut cu vederea: un rol de plan secund, Hélène, este 
atent susţinut de Andreea Boboc; Haruna Condurache în rolul 
modistei e spumoasă şi tonifiantă; Puşa Darie (Baroana) ştie 
cum să accentueze derizoriul, iar Doina Deleanu, în hainele 
servitoarei Clothilde, e minunată în absurditatea personajului 
ei; şi Petronela Grigorescu realizează o mai puţin aştetată 
Virginie, brutală şi veşnic turmentată, delicioasă în 
inconştienţa sa; Anaïs beneficiază de teatralitatea Dianei 
Chirilă; unchiul Vezinet, un fel de Pierrot de care ceilalţi se 
împiedică, este, în interpretarea lui Constantin Puşcaşu, un 
măscărici care încurcă şi descurcă întâmplarea, savuros şi de o 
candoare mimată; Horia Veriveş (vărul Bobin) e un fel de 
domnul Goe mai mare, Doru Aftanasiu e un grobian 
Beauperthuis, iar Dionisie Vitcu revine la trucurile sale mai 
vechi, însă atât de potrivite personajului său, Tardiveau; 
Achille întrupat de Petru Ciubotaru e un pervers caraghios. 
Prea episodici, Daniel Busuioc (Emil), Constantin Avădanei 
(Vecinul) şi Gelu Zaharia (Félix) nu fac decât să întreţină 
situaţiile comice. Doi clovni îmbrăcaţi în halate de muncitori 
(Emil Coşeru şi Cosmin Maxim) trasează puntea dintre 
acţiunea propriu-zisă dată de textului lui Labiche şi 
metatextul lui Purcărete. Ce e lumea scenei? O glumă, o 
lacrimă, o mască întoarsă, o iluzie. O enormă adunătură de 
paiaţe, de imitaţii, mult fard, lucruri în dezordine, înghesuite 
şi mereu refolosite. E o oglindă în care ne vedem deformaţi şi 
râdem de chipurile noastre disproporţionate. „E doar o 
mască, decor ce ne înşală, / Obrazul de lumină e o 
schimonoseală / Şi iată cât de groaznic, crispate în neştire / Şi 
capul ei aievea şi frunte-adevărată / Ce sub o falsă faţă 
rămâne răsturnată” – versurile lui Baudelaire ne urmăresc 
multă vreme după „lectura” eseului despre Teatru aflat sub 
semnătura lui Silviu Purcărete.

„nebunie”, joia noatră? În simplitatea lui, spectacolul merge 
pe acea notă a naturaleț ii mult căutată azi în literatură, în 
teatru ș i nu numai. La nivel actoricesc, impresionează 
Cătălin Mîndru în rolul taximetristului, dar mai ales în rolul 
bătrânului. Îș i clădeș te personajele cu atenț ie ș i, ceea ce e 
meritoriu, le dă acea notă de sensibilitate de care au atâta 
nevoie. În plus, e departe de a cădea în capcana recitativului, 
risc la care te poț i expune ca interpret de monolog. Pare că 
îș i formulează textul pe loc, lăsând timp gândului ș i 
sentimentului. S-a întâmplat într-o joi e un album cu frânturi 
de viaț ă, un album cu fotografii ale unor necunoscuț i aș a 
cum bătrânul din piesă a adunat în ani. Ne recunoaș tem în 
aceste poze mai mult sau mai puț in, cu plăcerile noatre 
ascunse, cu gândurile noatre trăsnite ș i fragilitatea noastră. 

Laura Dîmbu e la început de drum ș i chiar dacă a mai 
montat un PMS pe texte de Slawomir Mrozek la Arte Bar în 
2012, e încă o tânără regizoare în căutarea propriului drum 
prin neliniș tea artei teatrale. Ceva însă deja se întrevede, căci 
atât în mai vechiul spectacol cât ș i în producț ia de la Fix cu 
textul Cameristele de Jean Genet, Laura Dîmbu se 
concentrează pe jocul actorului, preferând să lase tot spaț iul 
interpretării ș i să renunț e la efectele care doar pot capta 
spectatorul, dând senzaț ia falsităț ii mai degrabă decât pe 
cea a credibilităț ii, trăsătură imperioasă unei asemenea 
alegeri. A aborda dramaturgia lui Genet este ș i o asumare a 
maturităț ii creatoare, iar regizoarea se apropie bine de acest 
deziderat. Deloc uș or nu e să faci inteligibil jocul de roluri, 
efectul dedublării, precum ș i relaț iile dintre personaje 
minunat speculate la nivel de scriitură. O piesă în trei – două 
cameriste, surori, ș i o stăpână – pune în lumină un episod 
tensionat din existenț a acestora. De fapt Genet, aș a cum 
face ș i în alte opere dramatice, e un fin observator al 
diferenț elor de clasă, fără a cădea în tiparele teatrului politic. 
Dincolo de drama celor trei femei, citim printre rânduri 
revolta celor slabi împotriva elitelor. Regizoarea accentuază 
latura psihologică a textului, marș ând pe fluctuaț iile 
comportamentului feminin, prin crizele ș i clipele de acalmie, 
dând întregului spectacol un ritm foarte bun. Dar Genet nu se 
rezumă doar la acest aspect ș i parcă se pierde ceva din stilul 
inconfundabil al acestui autor, atunci când politicul este 
exclus. Interpretele, toate studente la Universitatea de Arte 
“George Enescu”, îș i dau toată silinț a să susț ină lungile ș i 
deloc uș oarele partituri. Atent studiată este relaț ia dintre 
cele două cameriste – Claire (Alexandra Cantemir) ș i 
Solange (Ada Lupu) –, relaț ie care e contrapunctată de 
Doamna (Daniela Tocari). Alexandra Cantemir îș i 
conturează personajul încărcându-l de teatralitate, bine 
temperată la final, când decizia morț ii se impune. Ada Lupu 
face opoziț ie cu partenera sa, jucând nebunia cu echilibru. 
Ș i Damiela Tocari e  la înălț ime, reuș ind să acorde graț ie 
ș i naturaleț e unui caracter dificil, dominant ș i dominat 
deopotrivă, delicat ș i nervos. În varianta Laurei Dîmbu, 
Cameristele se transformă într-o analiză a universului feminin, 
cu îngrijite contururi ș i interesante meandre. Nimic din acest 
univers nu-i scapă celei care a conceput spectacolului, iar 
actriț ele sunt, în mod evident, conș tiente cât de important 
este să susț ină ansamblul ș i să gândească atent miș cările ș i 
reacț iile. Vânt bun din pupă ar trebui să-i urăm ș i Laurei 
Dîmbu a cărei carieră abia începe cu furtuna sa ascunsă ș i cu 

Un teatru tânăr la Fix

Ioana PETCU
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ut pictura poesis

În Bucureştii sufocaţi de canicula verii anului 2012, 
îşi trăia, suferind, alături de soţia sa, doamna Sanda, 
într-un modest apartament de două camere situat pe 
Bulevardul Elisabeta, între Universitate şi Calea 
Victoriei, ultimele zile ale existenţei terestre, unul 
dintre marii artişti plastici ai României postbelice, uitat 
şi neglijat ca mai toţi marii creatori în epoca aceasta. 
Era cunoscutul sculptor al timpurilor care au sucombat 
odată cu dispariţia cuplului Ceauşescu. Era 
bucovineanul Gavril Covalschi, care avea să se supună 
legii firii omeneşti în ziua de 14 iunie, retrăgându-se 
discret şi împăcat cu sine spre viaţa veşnică.

Născut în Gemenea Stulpicanilor, în imediată 
vecinătate a Codrilor Seculari de la Slătioara, din 
poalele Rarăului, la data de 11 iulie 1925, Gavril 
Covalschi, după clasele primare, a început Şcoala de 
Meserii de la Bucşoaia (fostul judeţ Câmpulung 
Moldovenesc), la secţia de rotărie, tatăl său, căuaciul, 
adică fierarul satului, văzând în el un viitor bun 
artizan. Absolvă Liceul Industrial din Câmpulung 
Moldovenesc, la secţia de sculptură în lemn a 
profesorului I. H. Sârghie, şi apoi se înscrie la Institutul 
de Arte Plastice „Ion Andreescu”, secţia de sculptură, 
clasa lui I. Irimescu, din Cluj Napoca, susţinând 
examenul de stat în 1952.

Remarcându-se încă din anii studenţiei ca un talent 
viguros, a participat, în 1951, la Festivalul Tineretului 
de la Praga cu două lucrări: Buciumaşi şi Brigada de 
tineret, iar în anul 1953, la Expoziţia anuală de stat cu 
bustul compoziţional Pictorul Ion Andreescu, lucrare 
consemnată în volumul istoricului şi criticului de artă 
George Oprescu, care precizează: „Tot dintre tineri, 
face parte şi Gavril Covalschi. De curând, el a expus o 
lucrare închinată pictorului Ion Andreescu. Aceasta din 
urmă apare ca şi cunoscutul său autoportret cu acei 
ochi mari şi plini de sfiiciune şi blândeţe, căutând într-
o lume ale cărei aspectele va reda în pânzele sale, când 
dezolate şi amare, când pline de bucuria de a trăi. 
Covalschi a ştiut să prindă elementele principale ale 
psihologiei marelui peisagist şi redându-le să ne 
sugereze totodată caracteristicile principale ale operei 
sale”. 

În acelaşi an 1953 devine membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România, moment din care va 
participa cu lucrări de sculptură în piatră, marmură, 
bronz ori lemn la aproape toate expoziţiile de profil din 
România, fie că erau de grup, municipale, republicane, 
anuale sau bienale, jubiliare sau comemorative.

Multe dintre lucrările sale, prezente la expoziţii 
naţionale, au fost expuse şi peste hotare la Varşovia, 
Moscova, Praga, Budapesta, Belgrad, Sofia, Geneva, 
Viena etc., bucurându-se de o bună apreciere. 

A obţinut premiul III la Festivalurile Tineretului de 
la Varşovia (1955) şi de la Moscova (1957), a fost 
decorat cu medalia „Meritul Cultural”, clasa I, şi 
„Ordinul Cultural”, clasa III.

Considerat a fi un autentic şi viguros talent, a fost 
trimis în călătorii de studii şi documentare în Italia, 
Grecia, Germania, Franţa, Egipt, China, Rusia, Turcia, 
Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Letonia, Ucraina, 
Moldova, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, ocazii cu 
care a avut posibilitatea de a acumula o vastă cultură 

de profil, dar şi de a 
cunoaşte pe mulţi dintre 
sculptorii apreciaţii ai 
popoarelor din ţările 
vizitate.

După lucrările de 
expoziţie, şi-a orientat 
creaţia spre rezolvarea 
unor probleme ale sintezei 
arhitecturii cu arta 
sculpturii bogat 
dezvoltată, acordând o 
atenţie deosebită sculpturii 
ca artă de for public, 
monumental-statuară, 
precum şi modalităţilor de 
înscriere a acesteia în 
cadrul arhitectonic 

urbanistic dintre direcţiile de dezvoltare stilistică şi 
dimensională a arhitecturii şi celor ale artei statuar-
monumentale.

În punerea în aplicare a acestei linii creatoare, a 
participat la principalele concursuri organizate în 
vederea ridicării unor lucrări de artă monumentală, 
machete, ca reprezentate în competiţie, au fost distinse, 
de cele mai multe ori, cu premii şi menţiuni, multe 
opere fiindu-i încredinţate spre realizare.

Operele lui Gavril Covalschi au intrat în zestrea 
artistică a numeroase localităţi de pe spaţiul românesc, 
multe dintre acestea fiind de referinţă: Monumentul 
Eroilor Neamului (Arad), Ansamblul Monumental „1907” 
(Botoşani), Ion Andreescu (Bucureşti), Victor Babeş 
(Cluj), Radu de la Afumaţi (Târgovişte), Simion Bărnuţiu 
(Şimleu Silvaniei), Ion Slavici (Satu Mare), Cezar Babac 
(Blaj), George Coşbuc (Bistriţa), Decebal (Costeşti), 
Costache Negri, Alecu Russo, Petru Rareş, Mihail 
Kogălniceanu, Petru Rareş (toate din Suceava) etc.

În categoria compoziţii statuare se regăsesc 
Aruncătorul cu suliţa (Bucureşti), Oţelar (Reşiţa), Canotor 
şi Victorie (Mamaia), Gingăşie (Piteşti), Soarele şi luna 
(Braşov), Muncitori forestieri (Vatra Dornei), un număr 
foarte mare de lucrări aflându-se în diferite muzee din 
ţară: Ţăranca, Pescari, La mormânt, Greviştii, Jurământul, 
Sportiv, Tinereţe, Fata cu maramă, Portret de femeie, Tudor 
şi pandurii, Solidaritate, Don Quijote, Cai la păscut, Dănilă 
Prepeleac, Afecţiune, Maternitate, Idilă, Prietenie, Imn, 
Floarea Soarelui, Luceafărul, Muzica şi altele. 

În colecţii particulare din ţară şi străinătate se află 
opere ca Prietenie, Tandreţe, Lira, Tinereţe şi altele.

Despre cum îşi materializa Gavril Covalschi ideile 
în laboratorul de creaţie, se poate vedea din afirmaţia 
sa referitoare la realizarea monumentului de la 
Botoşani, închinat jertfei ţăranului român din 1907: 
„Am fost preocupat de tema ansamblului monumental 
1907 încă din primii ani ai activităţii mele artistice şi 
nădăjduiesc acum, după ani şi studii îndelungate că am 
reuşit să dau expresie plastică monumentului luptei 
ţărănimii muncitoare.

Dragostea faţă de această temă, cât şi faptul că sunt 
dintr-un sat nu prea îndepărtat de aceste meleaguri, de 
unde a pornit flacăra răscoalei din 1907, m-au 
determinat să donez muzeului de la Flămânzi 30 de 
compoziţii şi studii care au rezultat din elaborarea 
monumentului 1907” („Scânteia”, 2 decembrie 1979).

Din păcate, clădirea Muzeului din Flămânzi avea să 
ardă în anul 1980, multe dintre machetele donate şi 
expuse aici au fost distruse. Cele ce au putut fi salvate, 
se află expuse pe holurile primăriei din oraş.

Despre cunoscuta operă de la Arad, Monumentul 
eroilor neamului (sau Monumentul ostaşului român), care 
se înscrie în seria de monumente începută odată cu 
dezvelirea Monumentului Eroilor Patriei, din faţa 
Academiei Militare, criticul de artă Marin Mihalache 
scria: „Artistul a căutat să-şi întrupeze ideea într-un 
grup de trei ostaşi, care se înscriau compoziţional într-o 
piramidă, una din clasicele figuri geometrice folosite în 
sculptură. Personajul central, plasat pe un soclu ceva 
mai înalt, are o ţinută solemnă, maiestuoasă, de 
coloană, subliniată şi de faldurile drepte, liniştite, ale 
mantalei. El este ostaşul epocii noastre (…), moştenitor 
legitim al tradiţiilor de luptă; pe trăsăturile energice, 
hotărâte, calme, se descifrează conştiinţa patriotică ce-l 
însufleţeşte; ceilalţi doi, un vânător de munte şi un 
infanterist, sunt plasaţi mai jos, însă plini de avânt, cu 
chipurile încordate, sugerându-ne momentele 
dramatice ale luptelor purtate; gestul cu care îşi strâng 
armele ca şi faldurile agitate ale mantalei dau impresia 
de mişcare; lipiţi de cel din mijloc, formează un bloc 

unitar din care rezultă sentimentul solidarităţii, ideea 
continuităţii tradiţiilor.

Pe latura din spate a soclului, o femeie ce 
simbolizează ţara le întinde pios o jerbă de stejar, 
exprimând astfel în trăinicia bronzului care a 
imortalizat-o, recunoştinţa eternă faţă de cei care au 
luptat pentru eliberarea patriei”. 

Cristian Benedict consideră că „Fiecare din aceste 
personaje exprimă o idee de bază în cadrul contextului 
ideologic al lucrării, alcătuind logica sa interioară, 
concepţia sa generală. Această închegare, din punct de 
vedere al concepţiei, şi-a găsit expresia plastică în 
compoziţia grupului statuar.

Tocmai această corespondenţă armonioasă dintre 
concepţie şi viziune, această unitate organică între 
conţinut şi formă constituie calitatea de bază a 
monumentului realizat de sculptor.

Constatăm nu numai o grupare logică şi strânsă a 
personajelor, ceea ce conferă grupului un caracter de 
monolit, dar şi o îmbinare plină de echilibru între 
momentele dinamice şi cele statice ale sculpturii în 
ansamblul ei şi în detalii (…).

În întregul său, monumentul impresionează prin 
caracterul său eroic şi în acelaşi timp, înălţător, 
solemn”. 

Modul cum a rezolvat artistul sarcinile complexe, 
impuse de cadrul arhitectonic şi urbanistic al Pieţii 
Avram Iancu, ale cărui condiţii specifice aveau să fie 
determinate în compoziţia generală a monumentului, a 
fost relevat de către Vasile Drăguţ: „Având o dispoziţie 
dreptunghiulară, dominată de clădirea Teatrului 
Naţional, situată pe latura 
de vest, cu celelalte trei 
părţi încadrate cu 
construcţii de stiluri 
diferite, piaţa Avram Iancu 
din Arad are o ambianţă 
arhitectonică eteroclită, cu 
care era dificil de acordat 
un monument. (…). O 
asemenea situaţie impune 
o tratare circulară a 
monumentului, fără 
unghiuri moarte, fiecărei 
căi de acces trebuind să i 
se ofere un aspect 
deopotrivă de 
semnificativ, cu o 
corespunzătoare tratare a 
volumelor. 

Artistul a ţinut seama 
de caracteristicile cadrului, 
realizând o compoziţie cu 
patru figuri, a căror dispunere în spaţiu a valorificat 
toate laturile monumentului, grupul statuar fiind astfel 
un veritabil «ronde bosse». 

În acelaşi timp, înţelegând că nu putea fi vorba 
despre un acord stilistic cu arhitectura edificiilor care 
mărginesc piaţa – un amestec de baroc provincial 
târziu, secession şi modern – sculptorul a folosit o 
tratare simplă, în mase compacte, cu o modelatură 
puternică şi reţinută în acelaşi timp. 

Tratat astfel, monumentul devine un punct de 
sprijin, o trăsătură de unire în cadrul arhitectonic al 
pieţii Avram Iancu al cărei centru de greutate devine. 

Conceput cu jocuri de nivele, monumentul are în 
partea centrală – mai ridicată – un ostaş în atitudine de 
strajă, imagine sintetică, definind armata populară de 
azi care apără cuceririle revoluţionare ale poporului 
nostru. Pe flancuri se află doi ostaşi în atitudini de 
năvalnic avânt, aluzie la eroismul cu care armatele 
române au luptat împotriva cotropitorilor hitlerişti, pe 
care i-au alungat de pe teritoriul patriei, în spatele 
figurii centrale, se află o tânără ţărancă, cu braţele 
încărcate de lauri, prinos adus eroicilor ostaşi români 
eliberatori.

Acest grupaj complex de personaje, fiecare având o 
semnificaţie precisă în cadrul programului ideologic al 
lucrării, a ridicat în faţa artistului dificultăţi deosebite 
de organizare. Privit în ansamblu, monumentul «stă», 
are, cu alte cuvinte, o construcţie solidă, realizând în 
cadrul pieţii un centru de gravitate necesar, în jurul 
căruia clădirile de perimetru se circumscriu cu 
subordonare”.

Solicitând pictorului şi graficianului dar şi 

Aprilie 2013

Maestrul monumentalist 
Gavril Covalschi

Vasile DIACON
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Cartea – obiect (sau cartea de autor, cum mai este 
denumită pe plan mondial) este un gen de artă extrem 
de ofertant ca potenţial expresiv dar, totodată, deloc 
facil, necesitând o viziune holistică. Este vorba de o 
abordare conceptuală unitară care subordonează ideii 
de bază toate abilităţile de transpunere, astfel încât 
superficialitatea este exclusă. Deşi pe plan internaţional 
aceste expresii artistice sunt extrem de frecvente, la cel 
mai înalt nivel, în ţara noastră, cu excepţia unor 
tentative din deceniul 80 al secolului trecut, cartea – 
obiect a intrat într-un con de umbră. Este meritul d-nei 
conf. univ.  Daniela Frumuşeanu, de la Universitatea 
de Arte – Bucureşti, de a fi reuşit o revigorare a acestui 
gen, prin iniţiativele sale expoziţionale de amploare ce 
au ca subiect cartea – obiect: mai multe ediţii ale 
proiectului West meets East şi acum proiectul 
Eminescu, prima ediţie având loc în capitală, la 
Biblioteca Naţională, cu vernisajul în ziua de 15 
ianuarie a acestui an.

Ediţia ieşeană a proiectului Eminescu, găzduită de 
Galeria de Artă Th. Pallady, reuneşte personalităţi 
artistice de referinţă din Bucureşti, Iaşi, Timişoara, 
Bacău, Buzău, Deva ş.a. Sunt prezente practic toate 
modalităţile de expresie plastică: grafica, pictura, 
colajul, asamblările, ceramica, textilele, toate tratând 
problema aleasă a cărţii, Eminescu fiind un reper pur 
metaforic. Astfel, sunt cărţi monumentale din ceramică 

dar şi cărţi 
uşoare, 
zburătoare, din 
diverse 
materiale; sunt 
cărţi colorate, 
vioaie, din carton 
şi hârtie, alături 
de cărţi aproape 
monocrome din 
porţelan sau 
chiar din 
materiale 
neconvenţionale.

În mod 

normal, un obiect 

artistic se cere a 

fi contemplat în 

anumite condiţii, 

privitorul are 

nevoie de spaţiu pentru a avea o imagine de ansamblu, 

de la distanţă, apropierea fiind facultativă, doar pentru 

a percepe unele detalii mai semnificative ori aspecte de 

tehnică artistică. Nu este însă şi cazul cărţii – obiect: ea 

cheamă privitorul, îl face curios s-o răsfoiască, s-o 

atingă, să intre în contact direct cu vibraţia artistului 

care a creat-o …. Cartea – obiect funcţionează ca un 

magnet, fascinează şi incită la descoperire, pentru că 

fiecare pagină dezvăluie noi puncte de vedere 

surprinzătoare: acelaşi volum poate cuprinde abordări 

melancolice dar şi interpretări jucăuşe, fiind, în 

realitate, o formulă sofisticată a jurnalului intim care 

nu consemnează doar întâmplări mărunte, ci trăiri, 

stări de spirit, sentimente, ca document psihologic al 

unei etape de viaţă. Aşadar cartea – obiect este o 

meditaţie exprimată plastic asupra unei teme, devenită 

mai mult pretext, decât structură coordonatoare, aşa 

cum, în cazul de faţă, a constituit-o creaţia eminesciană.
Lucrările reunite în expoziţia Eminescu au, în fapt, 

cartea ca subiect de dezbatere plastică, fără conotaţii 

ilustrative, ci simbolice. Astfel, Daniela Frumuşeanu 

propune o meditaţie inspirată de Glossa lui Eminescu, 

fiecare pagină exprimând o stare de spirit; Atena 

Simionescu imaginează nişte cărţi vegetale, continuate 

în suportul de lemn; Vasile Pop Negreşteanu concepe o 

structură impresionantă, o adevărată machetă de 

monument în care cartea îşi dezvăluie alt potenţial; 

Niculina Vlad – Leonte etalează o serie de piese de 

ceramică, tăbliţe de lut, cărţi, pană şi călimară, 

acoperite cu semne, din istoria ancestrală a omenirii … 

Tiberiu Pop alcătuieşte un mixaj original dintre piesele 

unei maşini de scris şi o bibliotecă miniaturală, în timp 

ce Valentina Ştefănescu şi Alina Vodă aduc în lucrările 

lor elemente simbolice pentru evoluţia scrisului din 

trecut şi din prezent, unificate prin ideea de carte cu 

CD –uri reinterpretate decorativ.
În sensul clasic al cărţii se încadrează abordările 

Anei Maria Regescu, ce propune o ipostază sobră şi 

elegantă (File eminesciene ) în contrast cu explozia de 

culoare şi imaginaţie din lucrările artiştilor Adriana 

Popa Canija, Valeriu Şuşnea, Ioana Popa, Suzana 

Fântânaru, Răzvan Mihalcea, Alexandra Neacşu. La fel 

de diverse sunt şi propunerile de carte din material 

textil, expuse ingenios sugerând iluzia unor păsări în 

zbor (Rodica Banciu Regep, Ecaterina Mărghidan, 

Mădălina Vieru, Cristina Hârţescu, Miruna Haşegan).
Dincolo de diversitatea abordărilor lucrările au în 

comun seriozitatea concepţiei, perfecta stăpânire a 

tehnicilor de transpunere dar şi un profund ataşament 

pentru valorile spirituale asociate ideii de carte, 

înnobilate de atingerea unui cititor aparte, CITITORUL 

DE ARTĂ.
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ut pictura poesis
specialistului Nicolae Delaport un punct de vedere cu 

privire la creaţia consăteanului meu Gavril Covalschi, 

acesta ne trimite câteva rânduri în care precizează: 

„Autor de portrete şi compoziţii, maestrul Gavril 

Covalschi este cunoscut, mai ales, datorită lucrărilor 

sale monumentale cu subiecte istorice. Aici se pare să-

şi fi găsit de timpuriu sensul vocaţiei şi să fi data 

întreaga măsură a înzestrării sale de monumentalist.
Credincios unei concepţii realiste, tradiţionale, 

pentru maestrul Gavril Covalschi, tipul omului a fost 

un subiect şi un motiv de reflectare şi expresivitate 

artistică. Se apropie cu respect de subiectul ales, ale 

cărui sensuri simbolice le exprimă în transpuneri 

narative directe aşa cum izvoarele documentare le 

atestă explicit sau le sugerează. Semnificativ este aici 

nu ineditul situaţiei ci reluarea lor în contexte simbolice 

astfel omologate de istorie.
Realismul viziunii sale este transfigurat printr-o 

tratare a materiei sculpturale opusă naturalismului.
În ultima parte a creaţiei sale, îl vedem evoluând de 

la un realism de factură tradiţională spre o imagine de 

tip constructiv, în cadrul căreia conţinutul simbolic 

devin prevalent ca expresie artistică”.
Criticul Vasile Florea notează şi el: „O poziţie destul 

de puternică o păstrează în sculptura românească 

actuală realismul tradiţional s-au îmbogăţit cu 

elemente noi (sensuri metaforice, simplificări sugestive, 

stilizări etc…)”. Într-un astfel de cadru a evoluat şi 

Gavril Covalschi.
Opera lui Gavril Covalschi se circumscrie unui 

curent creator admirabil ilustrat de către sculptorii Ion 

Jalea, Miliţa Petraşcu, Eftimie Bârleanu, Cornel 

Medrea, Zoe Băicoianu, Marius Butunoiu, I. 

Dămăceanu, Iulia Oniţă, Veturia Ilică, Ion Vlad, Oscar 

Han şi alţii. 
Bibliografia referitoare la opera lui Gavril Covalschi 

este extrem de bogată, cuprinde articole, studii, 

semnalări, reproduceri apărute într-un număr mare de 

publicaţii, precum „Săptămâna”, „Albina”, „Neuer 

Weg”, „Săptămâna culturală a capitalei”, 

„Contemporanul”, „Scânteia”, „Astra literară”, 

„Flacăra”, „Steaua”, „Scânteia tineretului”, 

„Îndrumătorul cultural”, „Gazeta literară”, „Viaţa 

militară”, „Cronica”, „Arta plastică”, „Tribuna”, 

„România literară”, „Zori noi”, „Năzuinţa”, 

„Informaţia Bucureştiului”, „Apărarea patriei”, 

România liberă”, „Steagul roşu”, „Magazin”, dar şi în 

„Sovetskaia kultura” din Moscova, printre cei care s-au 

aplecat asupra creaţiei sale numărându-se Cristian 

Benedict, Vasile Drăguţ, Călin Dan, Gheorghe Vida, 

Mircea Deac, Radu Piciu, Crina Anastasiu, Ion 

Popovici, A. Simovici, Miron Liviu, Silvestri Ailenei, 

Emil Sârzea, Elisabeth Axmann, Teodor Tanco, 

Adalbert Crişan, H. Horşia şi alţii. 
Covalschi este nelipsit din monografiile, 

dicţionarele de specialitate şi din unele enciclopedii: 

Vasile Florea, Arta românească modernă şi contemporană, 

Octavian Barbosa, Dicţionarul artiştilor români 

contemporani sau Emil Satco, Arta în Bucovina şi 

Enciclopedia Bucovinei ori Enciclopedia personalităţilor din 
România.

Trebuie să arătăm şi faptul că maestrul a ocupat o 

lungă perioadă de timp funcţia de inspector principal 

la Direcţia Artelor Plastice din Ministerul Culturii, 

manifestându-se constant ca un fervent „promotor şi 

susţinător activ al sculpturii de evocare istorică cu 

profunde semnificaţii patriotice” (N. Delaport).
S-a implicat direct în dezbaterile referitoare la rolul 

artei în viaţa cotidiană a comunităţilor, publicând 

diverse articole pe această temă, aşa cum o făcea cu 

Satul românesc contemporan şi reflectarea lui în artă (1972), 

dar şi la unele probleme de interes general, publicând 

articole precum Prin eforturi unite, pacea lumii poate fi 

asigurată (1969).
Prin creaţia sa, Gavril Covalschi ocupă un loc de 

cinste în istoria artelor plastice din spaţiul românesc, fapt 

care este ilustrat de către criticii de artă pe care i-am 

invocat (şi nu numai) în rândurile acestei sumare 

prezentări. Credem că personalitatea sa ne îndreptăţeşte 

să propunem Consiliului Local şi primarului din 

comuna Stulpicani să facă demersurile, justificate, de a se 

acorda, spre nemurire, numele său şcolii din satul 

Gemenea. 

Cartea – obiect ca stare 
de spirit

Miruna HAŞEGAN

Premiul „Ovidiu” pentru editarea culturii clasice: 
Casa Editorială „Demiurg” Iaşi

Premiul SOCEC pentru promovarea culturii române contemporane: 
Editura „Eikon” Cluj-Napoca

Premiul „Şaraga” pentru cea mai importantă ediţie critică: 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi pentru lucrarea„Dosoftei. Parimiile preste an” (Iaşi, 
1683), editor: Mădălina Ungureanu, Colecţia „Fontes Traditionis” 
Grupul Editorial „Saeculum I.O.” Bucureşti pentru programul editorial - ediţii critice

Premiul „Best Seller” pentru cartea de cultură cu cel mai mare succes de librărie: 
Editura „Polirom” Iaşi pentru volumul „Jurnalul fericirii. Manuscrisul de la Rohia” (variantă inedită) de 
Nicolae Steinhardt

Premiul „Otilia Cazimir” pentru editarea de literatură pentru copii şi tineret:
Editura „Gama” - „Gama Junior” Iaşi
Editura „Epigraf” Chişinău

Premiul „Vasile Pogor” pentru importul de carte, publicaţii culturale şi ştiinţifice:
Centrul de Carte Străină „Fischer International” Bucureşti
Premiul „Ioan Petru Culianu” pentru cea mai importantă editură care promovează istoria culturii şi 
civilizaţiei: Editura „Universitaria” Craiova

Premiul „Mihail Kogălniceanu” pentru editarea cărţii ştiinţifice şi de specialitate:
Editura „Doxologia” Iaşi
Editura Presei Universitare Clujene

Premiul „Theofil Simensky” pentru editarea literaturii universale:
Curtea Veche Publishing
Nemira Publishing House

Premiul „Theodor Pallady” pentru cartea de artă: 
Editura RAO Bucureşti pentru lucrarea „Istoria artei. De la pictura rupestră la arta urbană”

Premiul „Multimedia”: 
Societatea „Karpaty Music” Sibiu

Premiul „Petru Caraman” pentru multiculturalitate: 
Asociaţia „Liga Albanezilor din România” Bucureşti

Premiile Târgului Internaţional de Carte LIBREX 2013
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Pregătirile pentru  Marea  sărbătoare de la 23 August, o sărbătoare adusă 
cu forța, dar nouă copiilor ni se părea că e din cele mai vechi timpuri, la noi 
în sat începea cu câteva zile înainte.

 În curtea Primăriei, pe un maidan hopuros, se înălţa scena şi într-un 
colţ un stâlp înalt pe care se înălţa steagul republicii. Asta dădea un aer de 
gravitate maximă și de respect față de ceea ce urma. Steagul fluturând în 
vânt oficializa întreaga atmosferă.

 Scena era construită din câteva bănci de la şcoală pe care se aşezau 
scânduri groase, nişte dulapi negeluiţi, poate mereu aceiaşi, poate alţii. 
Acolo urma sa se înghesuie formațiile de artiști amatori, ai satului, sa-si 
declame, cu emoție dar si cu o anumită trufie, rolurile.

 Pentru noi copiii din preajmă sărbătoarea începea de cum se apucau 
gospodarii să netezească terenul şi să pregătească scena. 

Hârjoana era în toi. Nimic nu ne mai putea aduna pe la case, cu toată 
strădania prinţilor.

 Rămâneau bietele animale uitate în pripon pe câmp, fără să ne mai 
pese că răzuiseră demult pământul făcând nişte cercuri perfecte cum nu 
reuşeam noi niciodată să facem la şcoală, cu toată silinţa, dar şi cu 
instrumentele din trăistuţă.

Bucătăria mamei din curte, că acolo în  sat la noi și poate și în alte sate, 
fiecare gospodină, de cum se încălzea primăvara, părăsea bucătăria din casă 
şi pregătea mâncarea în curte,  sub umbra unui salcâm rămuros sau a unui 
vişin încărcat de floare; bucătăria improvizată în curte, începea să fie 
neîncăpătoare. Plita cu toate cele patru ochiuri se dovedea a fi prea mică. 
Oalele, cu diverse mâncăruri, fierbeau potolit, ghiontite doar de  flacăra 
focului. Apoi, pe plita încinsă, se coceau ardei graşi şi vinete mari, din care 
urma să se facă cele două rânduri de salată. Dar toate acestea treceau pe 
lângă mine ca o adiere de vânt. Aşteptam cu sufletul la gură să vină seara 
de dinainte de sărbătoare. Atunci urma să se întâmple marea minune 
pentru mine.

 De fiecare dată, poate că în vreo 5-6 ani cred, mergeam de cum se 
însera, cu căruţa, la iazul de la Boscoteni, undeva la vreo doi kilometri de 
sat. Eu și tata, umăr lângă umăr pe  scândura căruței, stând ca pe un tron 
regal. Drumul până acolo era un adevărat spectacol. De fapt drumul era 
doar o şuviţă de pământ pe care abia de încăpeau roţile căruţei care trecea 
pe lângă nişte ziduri uriaşe de pământ, pe partea stângă şi o râpă spăimoasă 
pe partea dreaptă. Aveam impresia că ne furişăm spre o altă lume pe acea 
fâşie de drum. Timpul se scurgea lent, cu o lentoare de melc, pe lângă noi și 
pe lângă căluțul care gâfâia trăgând temeinic, smucindu-se atunci când 
simțea și mai abitir greutatea. Prea că  facem o veşnicie până las iaz. De 
acolo, de pe culmea dealului, vedeam luminile electrice din oraş, becurile 
aprinse, lumini care semănau cu un şarpe uriaş, un şarpe care părea a veni, 
rostogolindu-se, spre noi. Prin acele lumini am cunoscut întâi oraşul, oraşul 
Paşcani. Pentru copilul de la țară orașul părea o noțiune aproape abstractă, 
o fantomă. În căruţă, cu fața în sus, pe o grămadă de lucernă, proaspăt 
cosită, priveam lumea luminilor de pe pământ şi lumea luminilor din cer. 

Mi se părea că mă aflu prins între cele două şiraguri de lumini, aninat 
deasupra lumii. Mirosul de proaspăt, de lucernă, mă învăluia plăcut, 
ameţindu-mă odată cu ţârâitul greierilor. Urmăream câte o stea care aluneca 

pe cer şi atunci credeam, așa cum spuneau oamenii din sat când vedeau 
căzând câte o stea, că undeva un om a murit. Dar urmăream, de acolo din 
căruță, şi câte o lumină din oraş care aluneca printre celelalte luminii, și 
uneori chiar dispărea. Asta nu mai înţelegeam. Nu puteam să spun acelaşi 
lucru despre steaua de pe pământ, cum credeam despre steaua de pe cer. 
Despre aceasta nu știam nimic și chiar mi se părea un mare mister.

Mult mai târziu am aflat că de fapt acele lumini din oraș, care 
dispăreau, erau farurile unei maşini. Dar cine avea timp să cerceteze 
chestiunile legate de tehnică? După ce ajungeam rămâneam singur în 
căruţă, în paza greierilor și străjuit de cele două șiraguri de lumini. Tatăl 
meu pleca să planteze capcane pentru prins raci şi coşuri mari, împletite, 
special, din mlădițe de salcie, pentru prins peşte. Nu ştiam niciodată cât 
dura treaba lui. Nici nu erau prea preocupat de aceasta. Mereu adormeam 
până venea el. Dimineaţa, când se îngâna ziua cu noaptea, mă trezea şi 
mergeam împreună pe malul lacului. El intra în apă şi se întorcea cu coşul 
cu raci. Erau poate 30, poate 40, sau cine mai ştie. Eu duceam coşul la căruţă 
şi răsturnam racii într-un vas mare, din lemn, strâmt la gură, care în restul 
timpului era folosit la păstrarea făinii de porumb. Făceam operaţiunea 
aceasta de mai multe ori până aproape că se umplea vasul. Apoi tata scotea 
peştele, din coșurile plantate cu multă dibăcie de cum ajungeam, pe care îl 
punea într-un sac pe care îl purta legat cu o aţă groasă pe după umeri. Erau 
prinși în coșuri, crapi, caraşi, lini şi din când în când şi câte o ştiucă, care se 
zbăteau de mama focului, încercând să-și găsească cumva libertatea.

 Aducea  o cantitate destul de mare de peşte pentru că trebuia ca mama 
să pregătească o masă mare pentru oaspeţii care soseau în satul nostru, de 
la partid, fie de la raion, de cele mai multe ori, fie, mai rar, de la județ. Pe ea 
cădea mereu această sarcină. Nu am aflat niciodată dacă mama se bucura 
pentru această misiune specială sau o făcea numai să nu-l supere pe tata. 
Special era în primul rând faptul că eram cel mai aproape de primărie şi nu 
neapărat talentul de bucătăreasă al mamei.

 După ce tata termina de controlat toate capcanele pe care le plantase 
cât eu privisem cerul și apoi îmi continuam călătoria prin lumea viselor, 
plecam acasă să aibă timp mama să pregătească bucatele. Racii loveau cu 
cleştii puternici în lemnul vasului de parcă ar fi bătut într-o toacă la biserică, 
dar truda lor era zadarnică. Zgomotul roţilor acoperea sunetul lor disperat. 
Eu căutam  în zare luminile pe care le văzusem noaptea şi acuma nu mai 
distingeam decât plopii de pe malul Siretului, legănându-se lenevoşi, 
clătinându-se greoi, parcă făcându-mi semne discrete şi mai ales tainice, 
semne pe care doar eu le puteam înţelege. Era micul nostru secret. 
Luminile, şi cele din marele oraş, dar şi cele de pe cer, plecaseră parcă să se 
odinească. Ascultam loviturile racilor în vasul de lemn şi plesnetul de bici 
cu care tata îndemna calul să meargă mai cu spor, cu urechile ciulite 
așteptând cu emoție să sară brusc de acolo și să o pornească spre lumea lor 
din care fuseseră răpiți.

 Pescuitul de raci, pentru că acesta era punctul cel mai important, se 
termina de fiecare dată cu succes. Acasă, cazanul cu apă clocotită aştepta 
gata să-şi primească oaspeţii pe care tata îi răsturna acolo.  Din punctul lui de 
vedere serbarea putea să înceapă. Din partea mamei nu prea. Mai erau 
atâtea de pregătit. 

Asta aşteptam şi eu cu sufletul la gură: să înceapă serbarea şi odată cu 
ea hârjoana. Eram la vârsta când nu aveam probleme cu recitatul pe scenă şi 
deci emoţiile nu mă încercau în nici un fel. În rest emoţiile erau la ele acasă!

condurul cenuşăresei

Emilian MARCU

Caligrafului, cetatea îi confiscă întreaga viaţă, e robul ei, 
dar, paradoxal, i-o apără mai mult decât pe a tuturor, 
pentru că el are darul şi obligaţia, în acelaşi timp, să 
consemneze pentru viitorime şi, în principal, pentru 
orgoliul prezentului, nişte fapte de arme devenite mai mult 
ritualice, într-o lume care reiterează, aproape continuu, 
drama lui Cain şi a lui Abel. Iar când voinţa cetăţii e 
încălcată, când o, aparent, nesemnificativă virgulă e 
strecurată de acesta, în ciuda uzanţelor, în documentul 
încheiat după terminarea luptelor, deturnând o cutumă 
respectată, dorită, care dă sensul vieţii cetăţenilor – acela de 
a lupta cu semenii şi chiar cu rudele lor din cetatea vecină 
–, mai exact, interzicându-le să mai lupte între ei, 
caligrafului i se taie mâna dreaptă, fără a se şti că el, de 
fapt, e ambidextru, dar că tatăl său – unul din lungul şir de 
caligrafi care l-au precedat – îl învăţase să nu dezvăluie 
niciodată totul despre sine. Drept urmare, cu mâna stângă, 
personajul îşi scrie testamentul şi anunţă că apoi va da la 
iveală şi acest secret spre a-şi atrage decapitarea şi, astfel, 
eliberarea de viaţa pe care a dus-o.

Spre deosebire de prima povestire, situată într-un timp 
legendar, Vânătorul de lupi albi e undeva într-o lume mai 
aproape de noi, în a doua parte a secolului al XIX-lea şi în 
primii ani ai secolului al XX-lea şi o are în prim-plan pe 
Donna Iulia, cu drama ei: la doi-trei ani de la nuntă, femeia 
e părăsită de bărbatul căruia îi fusese dată de soţie, care 
pleacă în America, sub pretextul pregătirii unui trai mai 
bun pentru amândoi. Trec anii, douăzeci şi trei, femeia 
primeşte înainte de fiecare Crăciun câte o scrisoare cu 
promisiuni de întoarcere din partea soţului şi cu date 
privind noile afaceri în care e implicat, care nu-i permit încă 
un timp să revină. Deşi n-a fost o căsătorie în care să se 
simtă împlinită sufleteşte, femeia îl aşteaptă cu fidelitate, 
muncind, învăţându-i pe copiii altora, respingând orice 
încercare de apropiere de ea a oricărui alt bărbat. Într-un 
an, în aşezare, vine un vânător de lupi albi, un bărbat 
aparte, straniu chiar, prin înfăţişare, ocupaţie, atitudine, 
prin tot, care, spre deosebire de alţii, încearcă făţiş să se 
apropie de ea, însă, din nou, cu toate că-l simte altfel, 
respinge şi această tentativă de a pune capăt singurătăţii, 
iar el nu insistă. În schimb, vorbele sale bărbăteşti, oarecum 
profetice, sunt impresionante pentru comunitate, căreia îi 
propune să o apere de o iminentă invazie a fiarelor care i-
au adus renumele, meşteşug în care se consideră cel mai 
priceput. Dar pentru că exemplarele de lupi albi ucişi 
sporadic nu sunt convingătoare în legătură cu anunţata 
invazie, vânătorul e alungat, însă primăvara, undeva în 
afara localităţii, sunt găsite rămăşiţele lui, armele şi 
cadavrele mai multor lupi. 

În privinţa Donnei Iulia,  aceasta primeşte, în fine, o 
ultimă scrisoare din care află că tot ce a trăit ea a fost 
urmarea răzbunării soţului, care nu s-a simţit iubit, care a 
suferit că n-a încercat să-l oprească atunci când a hotărât să 
plece şi, de aceea, înainte de a muri, la scurt timp după ce a 

ajuns în America, fiind bolnav, a aranjat ca, în următorii 
douăzeci şi trei de ani, să-i fie trimisă  câte o scrisoare, din 
partea lui,  prelungindu-i aşteptarea şi, într-un fel, agonia.

Ceasornicarul este, de asemenea, o povestire-parabolă, 
despre spaima omului de necunoscut, despre frica de 
viitor, despre timp, în care un meşteşugar excepţional, 
ajutat de nişte cărţi misterioase, construieşte o maşinărie 
genială, care are darul de a anunţa, cu o oră înainte de a se 
produce, orice întâmplare deosebită pentru comunitate. 
Deşi el ţine să precizeze că e muncă de om, nu minune. 
Minune va fi doar în ochii şi în mintea celor ce nu vor 
pricepe că în lumea asta nimic nu este imposibil, trecând de 
la încântare la spaimă, punându-i pe seamă 
Ceasornicarului toate relele, temerile lor, locuitorii 
orăşelului hotărăsc să distrugă orologiul, însă sunt 
împiedicaţi de autorităţi fiindcă se vor asemenea maşinării 
şi în Capitală şi în alte locuri. Fără ca acesta să fie un 
argument convingător, oamenii renunţă la gândul 
distrugerii şi chiar şi după moartea neaşteptată a 
meşterului, cu toată ciudăţeniile care o însoţesc, inclusiv 
oprirea fără nicio intervenţie a orologiului, continuă să nu 
înţeleagă mai nimic din cele petrecute, cu toate că aproape 
fiecare localnic ştie o istorie adevărată a celor petrecute.

Tot despre spaime şi despre alienare este vorba şi în 
Sindromul G., al insului căruia i se desincronizează 
imaginea din oglindă, situaţie care îl determină să se 
sinucidă lent.

Prin Cei trei copii-Mozart, este reluată condiţia geniului, 
har şi povară,  care, coroborate cu  munca, admiraţia, 
iubirea, ura – la cote prea înalte – sunt, totuşi,  prea mult 
pentru nişte fiinţe umane, indiferent unde s-ar situa în 
ierarhiile valorice, de vreme ce  rămân, vorba lui Pascal, tot 
trestii şi, chiar dacă sunt gânditoare, nu învaţă să renunţe la 
răul împotriva aproapelui. 

Şoseaua, altă povestire din volum, deşi debutează 
aparent sub semnul fantasticului, are o altă miză: aduce 
ideea sacrificiului suprem pe care îl poate face un om 
pentru a atinge desăvârşirea: un regizor se sinucide, în 
timp ce se turnează un film la care lucra cu toată pasiunea, 
cu tot talentul, pentru ca finalul acestuia să aibă înălţimea, 
cantitatea de viaţă pe care   a visat mereu să o înglobeze în 
creaţia sa , demonstrând modul în care un om poate muri 
pentru o idee, în timp ce din toată arderea lui rămâne doar 
o concluzie destul de palidă: A fost, până la urmă, vorba de 
un mare succes cinematografic. 

Ultimele trei proze din volum nu par la fel de valoroase 
cum sunt celelalte.

Aşadar,  se poate spune fără nicio exagerare că 
literatura română contemporană are în Alexandru Ecovoiu 
un mare prozator, în ciuda faptului că – din păcate! – e 
destul de puţin cunoscut şi e puţin cunoscut, vorba unui 
personaj al lui, pentru că, din comoditate, inclusiv în artă 
ne obişnuim cu scări valorice impuse adeseori subiectiv, 
strâmb: Uneori, nu înţelegem fiindcă nu acceptăm… Nu 

Într-un interviu pentru România literară, din 2009, 
făcând referire la destin, Alexandru Ecovoiu aprecia că 
omului îi este (…) lăsată o libertate limitată şi, în 
consecinţă, transformările, pe care crede el că le operează 
sau le atrage dinspre alţii, sunt deja prevăzute ori 
planificate.         De aceea, faptul că un scriitor (român, 
contemporan) este mai cunoscut în străinătate decât în ţară, 
deşi ar putea trece drept un paradox, mutatis mutandis, am 
putea spune că intră într-un fel de normalitate a lumii 
noastre româneşti, e o manifestare destinală, imanentă, cu 
atât mai mult cu cât o asemenea situaţie nu este singulară, 
altele, numeroase, similare putând fi identificate fără 
greutate în orice alt domeniu al vieţii. 

În ceea ce-l  priveşte, scriitorul Alexandru Ecovoiu a 
debutat încă din anii '80, dar a devenit cunoscut cu 
adevărat de-abia de prin 1995-1996, iar intrarea în atenţia 
lumii literare s-a făcut în forţă, atât în privinţa valorii 
intrinseci a scrierilor lui (Călătoria, Saludos, Staţiunea, 
Sigma, Ordinea),  cât şi în cea a recunoaşterii acesteia prin 
premii prestigioase, obţinute în ţară şi în străinătate (dintre 
care amintim doar două, Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România, în 1996, şi Premiul Academiei Române, în 1997).

Cele zece proze scurte din volumul Cei trei copii-
Mozart – Ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2008, cu o 
prefaţă de Marius Chivu –, parabole cele mai multe dintre 
ele, ilustrează teme majore ale culturii universale, condiţia 
cărturarului, limitele fiinţei umane, dragostea, geniul etc. 
De o atenţie aparte se bucură, de asemenea, alienarea 
omului, dar şi a societăţii, sub imperiul fricii, al orgoliului 
şi, mai ales, al singurătăţii, creatoare, adeseori, de monştri.

În cele câteva pagini sau zeci de pagini ale fiecăreia 
dintre prozele cuprinse în carte, caracterizate printr-o 
extraordinară densitate ideatică şi imagistică, se aduc 
destine exemplare, complexe, receptate ca atare de cei din 
mediul în care – până la un nivel – evoluează, în limitele 
realului, cu toate că, atât din punctul de vedere al spaţiului, 
cât şi din cel al timpului, textele lui Alexandru Ecovoiu se 
caracterizează prin nedeterminare, ceea ce sugerează, 
fireşte, caracterul universal al semnificaţiilor ce reies din 
datele lumilor prezentate.

Debutând printr-o construcţie situată, de cele mai multe 
ori, în limitele verosimilului, aproape fiecare dintre 
povestirile care alcătuiesc volumul alunecă treptat în 
fabulos, halucinatoriu, în nefiresc, încât efectele acestei 
osmoze sunt dintre cele mai spectaculoase, înglobând 
coşmarul şi, ca o consecinţă, alienarea, în cele mai multe 
cazuri ireversibilă, aşa cum se întâmplă, de pildă, în  
Vânătorul de lupi albi, în Ceasornicarul, în Sindromul G., 
în Cei trei copii-Mozart sau în Şoseaua. Când graniţa dintre 
concretul imediat şi imaginaţie se estompează pentru cei  
mai mulţi dintre membrii unei comunităţi, rezultatele sunt 
dintre cele mai grave, dar, de obicei, se răsfrâng, aparent, 
doar asupra unuia sau a unui număr restrâns dintre cei 
care o alcătuiesc, însă este doar o aparenţă, pentru că, odată 
eroarea sau accidentul existenţial depăşite, urmările – greu 
de estimat sau chiar de sesizat imediat – nu mai pot fi 
înlăturate, aşa cum i se întâmplă, spre exemplu, 
Caligrafului, Donnei Iulia, lui G. sau chiar Ceasornicarului, 
cărora acţiunea colectivă inconştientă le amputează, în 
primul rând, părţi din suflet, iar unora şi din corp, 
împingându-i spre o dispariţie uneori prematură, oricum 
nemeritată, mai ales la momentul când se produce.

În interviul amintit mai sus, chestionat în legătură cu 
modelele literare pe care le-ar fi avut, Alexandru Ecovoiu 
mărturiseşte că, deşi admiră câţiva scriitori cu totul 
deosebiţi – şi-i aminteşte pe Thomas Mann, Hermann 
Hesse, Saul Bellow, Franz Kafka –, aceştia nu sunt pentru 
mine modele, ci doar ştachete. Deţinători de teritorii. Îţi 
poţi configura un spaţiu al tău, dar trebuie să îl şi populezi. 
Din acest motiv, poate, apropierile care se pot face între 
proza lui, de aici, şi creaţii ale unor scriitori precum Mircea 
Eliade, Vasile Voiculescu, Fănuş Neagu, pentru a nu 
pomeni decât câţiva, români, ar fi pur întâmplătoare, însă 
pertinente în privinţa problematicii legate, cu deosebire, de 
nevoia instinctivă a omului de aglutinare dintre realitate şi 
imaginaţie, în scopul de a lărgi teritoriul pe care-l poate 
investiga într-o existenţă, totuşi, mărginită.

Personajele acestor proze sunt excepţionale, prin ţelurile 
ori prin idealurile pe care şi le propun sau care le sunt 
impuse / induse şi apoi prin asumarea oricărui risc în 
îndeplinirea acestora, mergând până la anihilarea oricăror 
preocupări, în afara acestora. În felul acesta, ele intră într-
un teritoriu al fabulosului, ezoteric, alimentat fie de scrieri 
sau de informaţii oculte, fie de o fantezie prodigioasă, încât, 
chiar dacă îşi continuă existenţa fizică în contiguitatea 
celorlalţi, lumea lor lăuntrică e tot mai îndepărtată de ei. 
Exemplu relevant, în acest sens, este Caligraful, personajul 
uneia dintre cele mai valoroase proze din volum, o 
parabolă despre condiţia cărturarului, despre puterea 
harului său de a schimba lumea. Relatată – testamentar –, 
povestea vieţii eroului este o confesiune plină de 
dramatism în care forţa de sugestie a întregului sporeşte 
prin folosirea persoanei I a pronumelui şi a verbului, 
reliefându-se astfel inefabilul unor trăiri, sinteză de fericire 
şi tragism. 
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La pescuit de raci
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Că patrimoniul cultural naţional este factor 
determinant al identităţii culturale a românilor, se 
cunoaşte şi se vorbeşte adesea despre asta. Însă când 
aceiaşi români trebuie să asigure resursele trebuincioase 
protecţiei reale a respectivului patrimoniu, lucrurile se 
împotmolesc. Evident, în ultimul timp, vina este pusă pe 
seama crizei financiare. De pildă, legea bugetară a anului 
în curs taie „scurt” – cu 39%, faţă de 2012 – finanţarea  
Ministerului Culturii (MC), atât pentru aparatul central, 
cât şi pentru instituţiile integral finanţate de la bugetul de 
stat. Ceva mai recent a urmat a doua măsură pentru 
aceleaşi instituţii, şi anume reducerea cu 15% a 
cheltuielilor materiale.

Ca să mai poată funcţiona, sistemul în cauză necesită o 
reorganizare masivă, precum şi regândirea competenţelor 
legale ale diverselor instituţii integrate acestuia. Deja o 
ordonanţă guvernamentală („de urgenţă”) a şi fost 
proiectată în acest sens. Cuvântul de ordine a devenit 
„reorganizare şi comasare, cu reducere de personal”. Vor 
fi atinse instituţiile cu atribuţii în domeniul creaţiei 
cinematografice şi de filme documentare, precum şi în 
domeniul conservării şi promovării patrimoniului de 
filme. De la Arhiva Naţională de Filme, Studioul de 
Creaţie Cinematografică din Bucureşti, la Studioul VIDEO 
ART. Alchimia managerială aplicată mută competenţele 
acestora la Institutul Naţional al Filmului, „prin 
reorganizarea şi comasarea celor trei instituţii, cu reducere 
de personal”. Nu sunt evitate nici alte trei domenii majore 
legate de patrimoniul cultural: restaurarea monumentelor 
istorice, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice şi 
atestarea specialiştilor din domeniul protejării 
monumentelor istorice. Gestionarea acestora revenea 
Institutul Naţional al Patrimoniului. Ceea ce se are în 
vedere este divizarea activităţii acestui institut. Astfel, 
componenta de restaurare a monumentelor istorice şi de 
gestiune a fondurilor cu această destinaţie, inclusiv a 
sumelor rezultate din timbrul monumentelor istorice, va fi 
preluată de o instituţie nouă a MC, Administraţia 
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Fondului Monumentelor Istorice, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii bugetare. O altă componentă – cea de 
atestare a specialiştilor în domeniul protejării 
monumentelor istorice – urmează a fi preluată de 
Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală. 
În ce priveşte latura cercetării, asigurarea evidenţei 
monumentelor istorice şi problemele patrimoniului 
imaterial, Institutul Naţional al Patrimoniului este cel care 
va gestiona în continuare toate chestiunile specifice. E 
adevărat, prin comasarea cu Centrul Naţional pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, care se 
desfiinţează. Calculele la rece arată că doar prin crearea 
Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare 
Culturală Centrul de Pregătire Profesională 
în Cultură, ca urmare a comasării cu Centrul de Cercetare 
şi Consultanţă în Domeniul Culturii, care se desfiinţează) 
avem de-a face cu reducerea de cheltuieli materiale pentru  
două sedii, precum şi cu diminuarea cheltuielilor de 
personal cu 24% (de la 2.210.000 Ron la 1.685.000 Ron). 
Apoi, reorganizarea şi comasarea activităţilor realizate 
până acum de trei instituţii, creându-se Institutul Naţional 
al Filmului, duc – spun finanţiştii în nota de fundamentare 
a măsurii guvernamentale – la diminuarea cheltuielilor  
de personal cu măcar 25%. Explicaţia ar fi că reducerile 
operează prin diminuarea posturilor de conducere la 
nivelul instituţiilor implicate în reorganizare (de la 17 la 5 
posturi de conducere). Faptul că mai mulţi salariaţi 
urmează să plece din sistem a dus şi la schiţarea unor 
criterii minimale aplicabile la încetarea raporturilor de 
muncă sau de serviciu. Dacă în ce priveşte categoria 
„pensionabili” lucrurile nu pot aduce complicaţii majore, 
în cazul excluderii altor salariaţi ar urma să se ia în calcul 
calificativele, sancţiunile disciplinare, dar şi anumite 
elemente de ordin familial. Între acestea, se are în vedere 
ca măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii 
în întreţinere. Dacă măsura ar afecta doi soţi care lucrează 
în aceeaşi unitate, desfacerea contractului de muncă sau a 
raportului de serviciu trebuie să privească soţul care are 
venitul cel mai mic. În fine, măsura ar trebui să afecteze în 
ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire 
copii, întreţinătorii de familie, precum şi salariaţii bărbaţi 
sau femei care au cel mult cinci ani până la îndeplinirea 
condiţiilor de pensionare.

 (reorganizând 

oferta pe care acesta nu a ezitat să i-o facă din când în când. 
Dar, tot viaţa, i-a jucat feste, aducându-l la sapă de lemn, 
după ce afacerile lui înfloritoare se loviseră de o piaţă 
imprevizibilă a tranziţiei, mai ales când guvernaţii 
începuseră să o bâlbâie şi ei cu un cadru legislativ instabil. 
Nea Gică reprezintă în această carte personajul care cu toată 
zbaterea şi bunăvoinţa sa nu reuşeşte să se descurce într-u 
sistem greu de stăpânit, greu de intuit. Un alt personaj 
pitoresc şi tragic din Galeria cu oglinzi este „Bunicu”, de 
această dată venit din anii de război, din 1943. El este 
martorul care a trăit cele mai dure şi mai semnificative 
momente din istoria cruntă a României, punctând acest 
traseu cu întâmplări pline de farmec, dar şi de tensiuni 
existenţialiste care astăzi ajung la cititor frumoase amintiri, 
lipsite de tragismul şi mai ales de duritatea clipelor trăite, 
chiar dacă, la un anumit moment al vieţii sale, Bunicu a 
lucrat în anii comunismului şi în străinătate. Poate această 
ieşire din spatele cortinei de fier, poate această nouă 
perspectivă, i-a adâncit şi mai mult rana dezumanizării, pe 
care regimul comunist nu a ezita să o facă în fiecare suflet.   

Din nou amintirile încep să-l copleşească. Salvarea 
portretului dirigintei, profesoara Iancu, îl aduce pe 
personajul principal, al acestei Galerii cu oglinzi, în anii 
şaptezeci. Întâlnirea peste ani, când Doamna dirigintă 
reuşise să adune 86 de ani, devine, în afara emoţiei, o 
întâlnire de aduceri aminte, de poveţe şi mai ales de bilanţ. 
„Doru, Fane, Duţu, copii veniţi din familii modeste au 
reuşit, prin muncă, perseverenţă, să se realizeze în viaţă”. Şi, 
mai apoi, asistăm la o altă incursiune atemporală, aspaţială, 
în universul deschis al întâmplărilor, cu Lucian Blaga, 
George Călinescu, Ghandi, Budha, pentru ca, mai apoi, să-i 
regăsim pe toţi colegii săi în jurul bătrânei Doamne 
dirigintă. „O lăsăm pe Doamna dirigintă în tocul uşii, cu 
promisiunea că vom reveni. Acum, că ne-am regăsit, sigur 
vom mai trece pe la ea. Pentru că, privind la ea, ne regăsim 
de fapt rădăcinile, rădăcinile care ne ţin vii”.  Cartea se 
încheie cu două povestiri, una în care Marcel demonstrează 
că norocul pe care ţi-l oferă viaţa nu este suficient decât 
dacă el este întreţinut prin muncă şi prin spirit 
întreprinzător, de la o Dacie câştigată înainte de 1989 la CEC 
şi până la un complex de  preparate din carne şi până la 
Descălecătorul în care se reia tema care guvernează istoria 
comunei Boureni, acolo unde a fost vânat Bourul şi astfel a 
fost întemeiată Moldova, Petru Frăsilă reuşeşte să-şi 
construiască acest univers în care, de această dată, îşi invită 
fiul pentru a fi ascultător şi atent la viaţa care începe să ia 
forma paşilor săi.

O carte construită pe principiul oglinzilor cuprinse într-o 
Galerie, în care se suprapun imagini peste imagini, dintr-un 
anumit unghi şi care se separă din alte şi alte unghiuri de 
vedere.  Viaţa în sine, ne sugerează autorul, este o astfel de 
Galerie lăsată la îndemâna noastră pentru a ne identifica 
amintirile din copilărie, dar mai ales pe cele de dincolo de 
copilărie.

Petru Frăsilă îşi continuă atacul asupra redutei 
literaturii, încercând să evadeze din braţe publicisticii în 
spaţiul în care cuvântul poate să nască lumi paralele. Chiar 
dacă se simte dorinţa de a se lăsa devorat de imaginaţie, ca 
într-o fericită lecţie de înot, după câteva mişcări libere în 
cuprinsul oceanului, Petru Frăsilă revine la geamantanul 
său din care îşi construieşte o insulă, o salvare iminentă. 
Acest lucru îl recunoaşte în „Cuvântul înainte” al noii sale 
cărţi, „Galeria cu oglinzi”: „În Viaţa pe tabla de şah am zăbăvit 
poate mai mult asupra persoanei mele, lăsând în urmă o serie de 
portrete pe care le port în suflet. M-am gândit, de aceea, să-mi 
încerc condeiul şi pe teritoriul povestirii, unde imaginaţia şi 
realul, amintirea şi ficţiunea se pot împleti spre a contura câteva 
chipuri de oameni. Şi pentru că am lângă mine un pui de om care 
a început să se deschidă, la cei 16 ani ai săi, spre a înţelege natura 
umană, m-am gândit să-i dedic aceste portrete.” Iată-l deci, din 
nou în faţa mesei de lucru, din nou pus în situaţia de a-şi 
prelungii memoria pe foaia albă de hârtie, chiar dacă, de 
această dată, se simte dator să-i dea fiului său şansa de aş 
cunoaşte părintele nu din ceea ce spun alţii, ci dintr-o 
directă mărturisire. Fără a avea pretenţia de a scrie o replică 
la „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, 
Petru Frăsilă încearcă să-i sugereze fiului, printr-o serie de 
portrete ale personajelor cu care el şi-a intersectat destinul, 
un anume traseu în viaţă. De această dată „învăţămintele” 
devin mai mult decât pagini de memorialistică, „aduceri 
aminte” a unor pasaje din viaţa amândurora, a autorului şi 
a băiatului acestuia, surprinşi de viaţă în diferite ipostaze, 
ipostaze pe care Petru Frăsilă nu ezită să le înnobileze cu 
poemele unor autori dragi lui, redeşteptate şi ele sub forma 
unui fundal ce face mai clar vizibil contururile celor doi. În 
„Câinele”, de exemplu, se poate observa o firească 
prelungire a poezie lui Nicolae Labiş cu starea celor doi, 
după ce autorul ne atenţionează că „Târziu de octombrie…Mă 
plimb pe malul lacului împreună cu fiul meu, încercând să-l fac să 
simtă toamna prin ochii lui Labiş”. Pe malul lacului începe 
astfel prima lecţie dată fiului, în care se pune accentul pe 
nevoia de a reuşi în orice acţiune „cu multă răbdare şi 
dragoste”, puse în ceea ce ai de gând să întreprinzi, fie că 
este vorba despre o partidă de pescuit, fie că este vorba de 
a-ţi câştiga în fond dreptul la existenţă. Dialogurile chiar 
dacă par nefireşti ele ţin deja de arhitectura creaţiei, fiind 
practic lăsate să adune atât înţelepciune, cât şi inteligenţa de 
a vorbi nu doar de dragul vorbirii, ci mai ale a învăţăturii. 
„Ceea ce te doare îţi trece, numai ceea ce ai înţeles nu-ţi 
trece niciodată”. Sau „..trebuie să-l trăieşti ca să devină al 
tău. Altfel rămâne o simplă vorbă…”  Curiozităţii băiatului 
de a vedea ce se poate ascunde după un gard înalt, îl face pe 
părinte să-i oprească elanul, spunându-i blând şi cu vorbe 
oarecum de neînţeles pentru exuberanţa şi setea de 
cunoaştere a copilului, dar care se doreşte a fi mai mult o 
măsură de protecţie, de siguranţă, decât o oprelişte brutală: 
„Ştii, curiozitatea este un păcat. Trebuie să te educi să nu fii 
curios. Ceea ce îţi este dat să ştii, să cunoşti, lucruri sau persoane, 
le poţi cunoaşte cu siguranţă. Dar ceea ce nu ţi-e dat să ştii, nu 
vei ştii niciodată, indiferent cât de curios eşti” Chiar dacă 
această povaţă aduce din nou în discuţie conceptul 
destinului implacabil al ciobanului moldovean, poate fi 
acceptat „sfatul tatălui” în versiunea strunirii curiozităţii 
debordante a tânărului, pentru a-l feri de neplăceri, 
neplăceri de care nu a putut fi ferit bunicul acestuia, tatăl 
autorului, în vremurile tulburi ale comunismului, atunci 
când erai, de regulă, acuzat şi condamnat în lipsă. Astfel de 
ieşiri în natură erau de fapt motive directe de aduceri 
aminte, de suprapunere a vieţii lui şi a tatălui său pe nevoia 
de a oferi pilde necesare intrării în viaţă a băiatului, pregătit 
să-şi lase, la rândul său, în amintiri copilăria. 

Numele povestirilor cuprinse în Galeria cu oglinzi 
definesc ele însele traseele prin viaţă ale tatălui, selectate cu 
mare grijă, astfel încât fiecare povestire să aibă acel sâmbure 
necesar de povaţă. Pe tot parcursul acestei noi cărţi există 
un fir roşu care nu ne lasă să ne îndepărtăm de destinul 
ziaristului Petru Frăsilă, destin în jurul căruia se construieşte 
şi aceste sfaturi induse către fiul său. Relaţia sa cu băiatul de 
16 ani încearcă să repare o posibilă înstrăinare a autorului 
de tatăl său. Este un fel de frustrare pe care nu-şi mai 
permite autorul să o repete, la rândul său, faţă de 
moştenitorul numelui său. Nu ezită să vorbească despre  
Releul Pietricica care a jucat „un rol important mai ales în viaţa 
mea profesională. Era singura poartă prin care undele de 
televiziune puteau să fie trimise spre eter şi, de acolo, în casele 
oamenilor.”  Dar, constată autorul, „Releul Pietricica este însă 
un simbol dominant al oraşului. Este ca un far, indicând pentru 
depărtări şocul în care  trebuie să ajungi sau în care ai fost deja.”  
Şi, astfel, începe povestea cu ramificaţiile ei ale construcţiei 
acestui „simbol al oraşului Piatra Neamţ”, simbol ce i-a 
oferit lui Petru Frăsilă şansa de a se face cunoscut şi 
recunoscut pe străzile oraşului de către „nemţenii lui”. 
Astfel, îl regăsim pe autor şi pe băiatul acestuia într-un 
purpuriu de colinde, de poeme şi de cântece ale lui Tudor 
Gheorghe, redate fragmentar sau în întregime. Periplul 
depăşeşte construcţia, ieşind în eter, în spaţii multiple, cu 
personaje multiple, singurul numitor comun fiind prezenţa 
lui Petru Frăsilă în miezul acestora. 

Personaje ca „Nea Gică”, „mecanicul auto minune”, care 
reuşise în viaţă de unul singur, fără a refuza vieţii nimic din 
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Nevroză
                                                                                             

Eşti satelitul unei noi planete!
Îţi tună tâmpla deturnări stelare,
teledetecţia orbitei doare
întunecatul sânge să repete

transfuzia, impulsuri nucleare.
Aştepţi femeia nopţii din versete
în corpul fizic, lîngă râul Lethe,
mărindu-ţi starea întru adorare.

Fotoliul zburător la decuplare
îl duc pe umeri îngeri prin neptune
pedepse ale dogmei senzuale:

abis steril, absurdă descărnare.
Dar, ludic, pilotajele letale
Îi trec rotaţiei în joncţiune.

Addenda:

Văzu lumina tiparului noua plachetă: 

Fluturii din scris, semnată de Florentin 

Dumitrache. Muzica sufletului neliniştit îşi 

caută „spirale candide”, rezonând încordată 

luminare. Noi, înveteratul „filtrelor” pînă la 

„sterilizarea” emoţiei „comune”, obsedat de 

izotopica barbiană, îi receptăm elanul 

îngândurat, tonul reflexelor sclipinde, rostirea 

limpede, florală. Da!, îi „E pomul gândului 

înflorit”. De ce ne-am ascunde reverberarea? 

Ionel BOSTAN

Cultura şi constrângerile bugetare 

Aprilie 2013
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În ciuda declaraţiei de intenţie auctorială, volumul cel 
mai recent semnat de Nichita Danilov, Portrete fără ramă (Edit. 
Tracus Arte, Bucureşti, 2012) nu este uşor de încadrat într-o 
tipologie (para)literară. Textele incluse în el sunt subsumate, 
peritextual, speciei portretului literar: „Prin geamul aburit de 
litere, am aruncat o privire în camera obscură de adăposteşte 
viaţa noastră literară. Am putut vedea înlăuntrul ei atȃt cȃt 
mi-a permis conştientul şi, desigur, subconştientul. Am văzut 
o parte din « infernul discutabil », dar şi din paradisul 
indubitabil al creatorului aplecat asupra cuvȃntului ce urma 
să fie rostit public. M-am străduit, desigur, să desluşesc şi 
personajele ce animă scena noastră culturală. Am căutat să 
întrevăd în spatele autorului nu fantoşa, ci omul. Cȃteodată l-
am descoperit, cȃteodată acesta mi-a alunecat printre degete. 
Decojind autorii de hainele lor festive, am încercat să 
descopăr cȃte ceva din psihologia lor şi din taina actului de 
creaţie.“ Dar ele culisează, abil, între cronica literară 
entuziastă şi  reportajul cultural pigmentat de reflecţii 
etnoidentitare, între eboşa portretistică promiţătoare şi 
incursiunea în spaţiile tabuizate ale culturii noastre, de la 
cafenelele sordide unde îşi fac veacul boemii de ieri şi de azi 
pȃ nă la alcovurile unde se (des)fac, spectaculos, inclusiv 
relaţiile de prietenie între scriitori. Cu puţine excepţii (cele 
cȃteva cronici de carte în care Danilov îşi exersează abilitatea 
interpretativă: Matei Vişniec – toate ceasurile cȃntăresc 30 de 
kilograme, Despre „fragmentele din năstruşnica istorie a lumii de 
gabriel chifu trăită şi tot de el povestită”, „Odele satirice” ale lui 
Caius Dobrescu, Cȃte ceva despre „Sanatoriul de boli discrete” ale 
lui Lucian Vasilescu, Şerban Axinte şi cȃntecul de leagăn pentru 
asasinul său, Cristian Bădiliţă şi Dumnezeul de la Mancha), ele 
pleacă de la amănunte biografice mai puţin cunoscute. Între 
ele: vizite neaşteptate şi întȃ lniri secrete „faţă-către-faţă”, 
orbecăieli nocturne în cartiere mărginaşe, incursiuni 
anamnetice în spaţiile intime spectaculoase ale poeţilor,  
serate culturale cu sfȃ rşit ambiguu, în sfȃrşit, vacanţe 
estivale în locaţii legendare unde „se năşteau şi consumau 
iubiri cehoviene”. Altfel spus, aventuri/ plăceri scriitoriceşti 
mai mult sau mai puţin vinovate. Odată divulgate, indiferent 
de perspectiva auctorială – nostalgică, înduioşătoare sau 
încurajatoare (mai rar), aspră, ironică sau maliţioasă (adesea) 
– ele contrazic, de cele mai multe ori, imaginea consacrată a 
scriitorilor noştri de prim raft sau de pluton. În camera 
obscură a lui Danilov, ei ne apar, într-adevăr, dacă nu cu 
totul „decojiţi de hainele lor festive”, măcar şifonaţi bine. A 
se vedea, spre exemplu, tratamentul la care sunt supuşi, în 
portretele fără ramă, dar în cuţit mȃnuit cu dexteritate, 
Paleologu şi Patapievici, Cărtărescu, Dinescu şi Brumaru, 
Cezar Ivănescu şi Romanescu, Nora, Madi şi ieşeanca Marry 
(Lola)... La polul plus, să înregistrăm totuşi puţinele portrete 
cu totul luminoase din carte (Nicolae Coande în arestul 
literaturii, Emil Iordache – o amintire, Negru pe negru şi negru pe 
alb, Apartamentul lui Val, Alambicul liric al lui Emil Stratan), 
care vorbesc de la sine despre confreria în care se situează, cu 
justificat orgoliu, Nichita Danilov.

Trebuie spus însă că, indiferent de elementul de 
morfologie sau sintaxă a personajului în jurul căruia se 
coagulează portretul, acesta glisează pe nesimţite înspre 
confesiunea auctorială. Privite cu atenţie sporită, decupajele 
autoreflexive – în aparenţă preocupate îndeosebi de 
circumscrierea relaţiilor de prietenie (extra)literară cu eroii 
portretizaţi fără ramă –  ascultă mai degrabă de un nod 
obsesional. Scriitorul nu se sfieşte, de altfel, să gloseze pe 
marginea coeficientului de alteritate (fie ea geografică, 
mentalitară, psihologică sau chiar religioasă) care, perceput 
iniţial ca factor marginalizant, îi fasonează de fapt identitatea 
literară. O identitate de graniţă, fluidă, însă propice 
emergenţei creatoare. Semne ale bucuriei de a transgresa, 
lucid, delimitările generice prea rigide sunt vizibile şi în 
cartea de faţă (la fel ca şi în creaţia propriu-zis literară a lui 
Nichita Danilov). Dintre ele, să înregistrăm frecvenţa 
notaţiilor poietice, unele amintind de răspunsurile poetului la 
anchetele pe teme literare din anii '80 : „Ca să poţi scrie un 
vers bun, spunea undeva Rilke, trebuie să colinzi prin mai 
multe oraşe, să străbaţi nenumărate pieţe şi străzi. Să aduni 
în tine multe trăiri şi multe impresii. La un moment dat, toate 
acestea se vor concentra într-un vers. În fond, poezia nu e 
altceva decȃt o fărȃmă de viaţă. E picătura de rouă ce atȃrnă 
pe marginea unui fir de iarbă, reflectȃnd tot universul în 
interiorul său. Astfel se întȃmplă şi în arta fotografică. În 
acest sens, aş putea spune că orice imagine surprinsă de 
obiectivul fotografic e o metaforă, care ascunde in interiorul 
său sensuri multiple. Unele accesibile ochiului şi simţurilor 
noastre, altele nu.”  Sau : „Un corp tȃnăr cuprins de patimă e 
un imn închinat divinităţii, unul căzut în decrepitudine e un 
urlet de hienă în pustietatea morţii. Prin urmare: nevoia de 
descătuşare prin limbaj e o chestiune ce poate ţine de 
libertatea spiritului, pe cȃnd obscenitatea ţine de grosolănie.” 
Şi încă: „Menirea unui scriitor e aceea de-a scruta 
problematica lumii în care trăieşte. De-a o înţelege în toată 
complexitatea ei.” 

Simbolic, în finalul cărţii, Nichita Danilov aşează un 
captivant eseu, intitulat chiar În loc de postfaţă: confesiunea 

Cărţi de top autorului despre modul său de-a 
fi, sau graniţa fluidă, uşor de 
citit drept cea mai elocventă 
mărturie asupra concepţiei 
daniloviene despre raportul 
inextricabil dintre identitate şi 
alteritate, interioritate şi 
exterioritate, centru şi 
margine şcl. Un corolar al 
numeroaselor interogaţii 
adesea chinuitoare, uneori 
febrile, mai mereu urgente 
existenţial şi fecunde estetic, 
pe care scriitorul le-a presărat 
nu numai în textele sale de 
graniţă, ci şi în paginile de 
versuri sau proză ficţională. 
Aici, însă, Nichita Danilov îşi 
construieşte fără echivoc o 
identitate de limes, de frontieră – pe de o parte între vârste, pe 

Ardelean), Veronica Balaj a urcat spectaculos şi vădeşte 
disponibilităţi care prefigurează o traiectorie de urmărit. 
Înfrângându-şi productivismul şi lăsând la dospeală 
manuscrisele (pentru o revizie atentă), prozatoarea — 
credem noi — e capabilă de surprize. Dar, temperamental, d-
na Balaj, frenetic om de radio, nu are astâmpăr şi, în 
consecinţă, cum spuneam, viteza reportericească învinge, 
deseori, calmul epic.

Iată încă o dovadă. E vorba despre şapte texte adunate 
într-o ediţie bilingvă (româno-germană), în traducerea lui 
Dieter-Heins Kron sub un titlu transparent şi inspirat: De 
şapte ori viaţa / Sieben mal das Leben (Ed. Mirton, 2004). Chiar 
dacă doar şase dintre ele figurează în Cuprins-ul versiunii 
româneşti (de ce oare?), cifra magică e respectată; 
prozatoarea deschide „vremile” şi ne oferă, fantazând, 
scotocind prin „hârţoagele timpului” şapte felii de viaţă. 
Protagoniştii, precum un herr Weiss, aflat „în plin 
remember” aud amintirile (vezi Celălalt heuriger). Exploatând 
şansa unui periplu vienez, d-na Balaj, indiscutabil, un 
observator atent, se mulţumeşte „doar să-şi închipuie” ce s-a 
întâmplat prin Nussdorf. Aşa procedează Matilde, minţindu-
se că fostul o mai iubeşte, oferindu-şi „audiţii” interioare (v. 
Matilde, doamna de pe strada Bethoven). Şi frau Marchiza, în 
pelerinajul la confesional „parcă nu ar fi”; iar cântăreţul 
hoinar Augustin, nimerind în groapa cu ciumaţi va fi 
recuperat într-o secvenţă admirabil construită. Toate prozele, 
spuneam, respiră un aer fantast şi, în fond, aruncă sonde 
într-un trecut care, dilatându-se, pare că ocupă ecranul 
prezentului. Această glisare e pe placul autoarei, oferind la 
tot pasul suculente comparaţii. Decenţa face lor hărmălaiei, 
„artiştii sadea” au dispărut, un Hans Brav al VII-lea se 
desparte de trecutul glorios al familiei, prilejuind o tandră 
rememorare, descoperind şirul înaintaşilor împietriţi. Totul 
se desfăşoară în paralel, suntem preveniţi: „în mintea sa şi în 
realitate”. Asta pare a fi chiar reţeta prozatoarei, pendulând 
cu febrilitate între confesiune şi rememorare, între 
evenimentele trăite, narate sub presiune şi apetitul 
fantazărilor, deloc străină de strategiile prozei moderne. 
Conducând la pulverizarea eu-lui, cum observa cineva şi 
supraveghind temperatura afectivă. Fiindcă, reamintim, „o 
herghelie de simţăminte în derută” zburdă într-o proză 
scrisă, părelnic, cu sufletul la gură. Să nu uităm apoi că poeta 
cu acelaşi nume pedalează pe un lirism „oralizat” (cf. Cornel 
Munteanu). O poezie caleidoscopică, atrasă de directeţe şi 
prozaism, cultivând autoscopia nemiloasă, de vreme ce 
autoarea recunoaşte că ar fi „o oglindă hilară”. Maniera 
secvenţială şi amprenta jurnalistică sunt de regăsit, aşadar, 
peste tot.

Să ne întoarcem, însă, la Cina lupilor. Romanul se 
deschide cu o secvenţă memorabilă, coşmarescă, excelent 
scrisă / descrisă. Adela (visând) stă faţă în faţă cu o haită de 
lupi, „soldaţi ai furiei oarbe”; iar spaima, firesc, încolţind-o, 
„gâfâie ca o fiinţă hăituită”. Fiică de primar (decenal), într-un 
„târg opărit de lâncezeală”, Adela cere ajutorul tatălui, 
ameninţată, hăituită de rânjetul jivinelor, în acel episod 
halucinant. Dar „povestea lupilor” ţine de „altă vreme” şi 
reconstituirea epică plonjează în primii ani postbelici, 
furtunoşi, invadaţi de „ceata de fiare”, adică oamenii noului 
ev, acţionând sub o deviză valabilă, vai, şi în anii noştri: 
„gata cu ăştia vechi”! E vorba, în fond, de „mărirea şi 
decăderea unei familii”, cum nota percutant Cornel 
Ungureanu, într-o caldă prezentare. Cu fireşti ramificaţii 
epice, arborescente chiar, cu o cavalcadă de întâmplări 
(narate alert), cu un Victor (soţul) considerând că „doar 
partidul îi decide soarta”, deşi starea Adelei, abandonată, 
trecută printr-un sanatoriu TBC, se înrăutăţise. Iar bătrânul 
Filimon, fostul primar, aşteptând neputincios umbra morţii, 
„marea tăcere” în care urma a se scufunda Adela, vegheată 
de Marta (soră), va sfârşi, la rându-i, retras, dezolat, învins, 
ocupându-se, cu o grijă exagerată, de nepoata Jana. Pe care o 
va pierde. Şi lăsându-se, apoi, în voia sorţii, acceptând fără 
crâcnire predarea averii la colectiv, de teama unei noi 
arestări. O epocă de mare tragism, cu atâtea destine frânte, 
examinată prin soarta unei familii, suportând un timp 
potrivnic. Prin Filimon, o lume se stinge, odată cu trâmbiţa 
Îngerului. Iar „lupii tineri” îşi contemplă victoria, 
vremelnică, se înţelege...

La o fugară cercetare retrospectivă, vom observa lesne că 
recolta de povestiri, legitimându-i o amânată intrare în 
lumea literară, pe care o propunea Veronica Balaj la debut, în 
volumul „cooperativizat” În căutarea timpului prezent (Ed. 
Facla, 1989), s-a văzut grabnic confirmată prin explozia 
editorială postdecembristă. Harnica prozatoare şi poetă, 
intrată într-un precipitat timp al recuperărilor, a tipărit, într-
un ritm frenetic, un Jurnal de Timişoara (1990), dar şi Parisul 
fără mine (1992), chiar în versiune franceză, la o editură din 
Bruxelles, două romane (Sărbători amânate şi Vara himerelor) şi 
un volum de proză scurtă (Ploua la Troia, 1995), bine primite. 
Şi lista se lungeşte. Putem adăuga volumul de proză scurtă 
Puzzle veneţian  (în 2008), Areopagus, în acelaşi an, reunind 
interviuri cu scriitori din diaspora, Piruetă pe catalige (poeme, 
2010, în ediţie bilingvă română-germană, publicat şi la 
Budapesta), Exil de zi şi noapte, tot poeme, iarăşi în ediţie 
bilingvă, română-franceză, de astă dată (2010) şi, în fine, la 
Ierusalim, Scut iluzoriu  (editura Zur-Ott, 2012). Ultimul titlu 
(deocamdată!) ar fi Cina lupilor, proaspăt apărut la editura 
ieşeană Cronica, prin grija poetului Valeriu Stancu, un roman 
consistent, meritând un popas analitic. Două constatări 
putem avansa, imediat. Întâi că d-na Veronica Balaj, poetă şi 
prozatoare, realizatoare de emisiuni radio-TV se mişcă 
dezinvolt în spaţiul mediatic, publicând ritmic, circulând în 
lume, beneficiind – graţie abilităţilor, inclusiv relaţionale – de 
numeroase traduceri. Apoi că vibraţia lirică şi alerteţea 
reportericească amprentează şi desfăşurările prozastice, 
impunând un ritm precipitat. Cazul recentului opus, 
încercând o radiografiere a unei epoci confuze, violente, 
vestind „noua zidire”, cum ar spune Victor, unul dintre 
protagonişti; adică, sovietizarea ţării, proces aşezat sub larga 
metaforă a „hămeselii” lupilor. Fără a insista asupra 
palmaresului, vom spune, schiţând un profil, că autoarea 
cunoaşte meandrele sufletului feminin şi schimbă, cu 
dezinvoltură, mediile, vădind „resurse culturale”. Observaţia 
din urmă, indiscutabil corectă (aparţinând lui Al. Ruja), ar 
lăsa să se înţeleagă că prozatoarea e atrasă de filonul livresc. 
Textele d-nei Veronica Balaj nu sunt, din fericire, uscate. E 
multă viaţă (în sensul unor existenţe rememorate ori 
imaginate), cu încercări aspre şi amintiri mâloase, cu 
alunecări în coşmar, viaţa însuşi fiind ( precum în cazul lui 
Val) o „sărbătoare amânată”. Deci, o mare cantitate de 
suferinţă, prozatoarea fiind un grefier al acestui carusel de 
stări, scăpat de sub control. Şi, în consecinţă, amestecând 
motivele, impunând un ton confesiv, grefat pe o alerteţe 
reportericească. Jocurile memoriei fragmentează acest timp 
reinventat, populat cu fantasme. Protagoniştii (pictoriţa 
Xenia, de pildă) caută un refugiu, „o rezervă de limpezime”. 
Iar Vara himerelor (Ed. Perenia, 1996) prinde, într-un roman 
voit dezarticulat, cu reuşite inserţii poematice, această 
„nebuloasă interioară”. Nu disciplina romanescă e, însă, 
punctul forte al prozatoarei. Xenia, cea care nu acceptă 
înfrângerea e obligată de duplicitarul Andrei Şelaru la 
„exerciţii de renunţare”. Nimereşte într-o lume anapoda, cu 
dorinţa unui refugiu şi acuză, în acest vălmăşag, nevoia de 
ordine. Moşteneşte o casă veche, arătoasă, revenind la 
vechiul loc (al copilăriei) şi încearcă un nou start, pe urmele 
brunetei divorţate (agent comercial) pentru a avea 
certitudinea infidelităţii lui Andrei, un „aventurier clasic” la 
care n-ar vrea să renunţe, totuşi. Dar jocurile sunt făcute, o 
deplasare pe litoral lămureşte ecuaţia şi senzaţia de 
pustietate o cotropeşte definitiv, învălmăşându-i gândurile şi 
aruncând-o într-o amorţeală sufletească. Lângă Oli, Stela sau 
Lorena (şi ele, cu dramele lor, vorbind de singurătatea 
femeilor, — un filon generos), protagonista află cuvinte 
ocrotitoare, întremătoare, ajutând la rându-i. Vocile (şi, 
observăm, se vorbeşte mult) coboară în trecut, dramele sunt 
expediate, jocul trădării anunţă inevitabilul sfârşit. Sfatul 
Lorenei („puţină ereditate, multă voinţă”) pare a fi ascultat 
în cele din urmă şi Xenia, traversând „vara himerelor”, 
devenind mamă, va fi capabilă, bănuim, de un nou start.

Lângă alte nume-congenere ale prozei feminine din 
spaţiul banatic, nu multe (şi mă gândesc, neapărat, la Nina 
Ceranu, Dana Anghel, Corina Victoria Sein, Liliana 

Adrian Dinu RACHIERU

stop cadru

Aprilie 2013

de altă parte între spaţii, respectiv delimitări (meta)literare. 
Confesiunea identitară capătă, în sfȃ rşit, accente testimoniale 
dramatice:  „Într-adevăr, marginea mă defineşte. Oriunde aş 
merge, orice aş face, orice aş gȃ ndi, oricum as respira, 
marginea mă însoţeşte fidel ca o umbră.  Nu pot să ies din « 
cercul » ei. M-am născut la marginea dintre lumi şi, aş putea 
spune, chiar la marginea istoriei, într-un sat situat la graniţă, 
unde harta Romȃ niei se agaţă în cui. (…) Graniţa m-a 
urmărit pretutindeni. A fost o prezenţă constantă în existenţa 
mea. M-a urmărit şi în viaţa literară şi în cea socială. Între 
mine şi ceilalţi s-a aflat întotdeauna o fȃ şie arată peste care 
nu puteam trece. Cȃ teodată, mă trezesc jucȃ nd tontoroiul pe 
marginea ei. Chiar şi acest text nu e altceva decȃ t unul de 
frontieră, ce zȃ mbind în colţul paginii sȃ ngerează la capătul 
cărţii, trăgȃ nd o brazdă dureroasă între mine, cel care (vă) 
scriu, şi o parte din voi, cei care (mă) citiţi.” 

Ceea ce este însă important este că, oricȃt de dureroasă va 
fi fost această brazdă în momentul trasării ei, în momentul 
lecturii (cum altfel?! simpatetice) a portretelor fără ramă ea este 
practic anulată. 

Nichita Danilov. 
Confesiuni camuflate

Viaţa ca amintire
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 Motto: „Mi-am purtat sufletul de lut/ Prin toate 
mormintele lumii/ şi i-am dat multe, felurite 
forme/ Pînă să ajung la tine./ M-ai găsit într-o 
zi, pe marginea drumului,/ Aşteptîndu-te aşa 
cum o făceam,/ Probabil, de cîteva milenii,/ şi 
m-ai luat, sunt sigur de asta,/ În căuşul 
palmelor (...)/ Într-o zi, m-ai luat din nou în 
palme/ şi m-ai scos la vînzare/ În faţa lumii, la 
tîrgul de oale./ De atunci, de fiecare dată,/ S-a 
găsit cîte cineva să mă cumpere,/ Aşa că am 
fost aruncat/ Prin toate părţile globului,/ 
Rămînîndu-mi doar să aştept/Să intru din nou 
în pămînt,/ De unde încerc să mai ajung o dată/ 
În mîinile tale" (Nicolae Claudiu Solcan).

Iaşi, 5 aprilie 2013
Cu ani în urmă, am participat la o lansare de carte 

cu totul specială; autorul, încă licean: un tînăr subţire şi 
timid. Se întîmpla în martie 2003. Aveam să îmi dau 
seama în curînd că natura îi mobilase spiritul cu tot ce 
părea că s-ar fi sfiit să ofere înfăţişării sale fizice: 
robusteţe, forţă, fermitate. Aşa l-am descoperit în 
volumul pe care mi l-a oferit atunci, Căderea în cuvinte. 
Nu a optat pentru o carieră în domeniul literaturii, dar 
poezia, sunt sigură, va găsi cale să ţîşnescă printre 
complicatele formule chimice de care se va fi ocupînd 
acum ca doctorand la Oxford în domeniul biochimie.  

Mi-am amintit de Claudiu Solcan cu prilejul unei 
întîlniri cu actuali şi foşti elevi în cadrul unei şedinţe 
de cenaclu. Probabil multora dintre ei le va declanşat 
bucuria de a da o formă gîndurilor această adevărată 
artă poetică, de care destinul său de creator, nu mă 
îndoiesc, îi va aminti la un moment dat: „Poeziile lui 
semănau cu nişte lifturi -/ Le inventa pentru progresul 
omenirii/ Dacă n-a avut el, măcar să aibă/ Mai tîrziu 
nepoţii lui.// Poeziile lui aveau contururi precise/ Şi, 
cu toate că nu înţelegeau/ Cum fuseseră construite,/ 
Oamenii se urcau cu inimi cu tot în ele/ Să ajungă mai 
uşor în tavanul lumii.// El nu inventa poezii la 
întîmplare,/ Ci lucra la ele cu mare grijă/ Şi îşi omora 
nopţile umplîndu-le/ Cu cele mai alese cuvinte.// De 
aceea, poeziile lui/ Nu semănau deloc cu el/ Şi se 
plimbau prin lume în sus şi-n jos,/ Fără numele lui pe 
ele/ Şi fără rădăcină” (Minerală).

Întîlnirea amintită s-a desfăşurat pe 4 aprilie, în 
cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, 
rămas în memoria celor mai mulţi drept „Şcoala 
altfel”. Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” a 
găzduit, în intervalul orar 12:00 – 15:00, peste 80 de 
elevi ai Liceului Teoretic „Al.I.Cuza” din Iaşi care s-au 
adunat să citescă, să interpreteze, să asculte. A fost 
prima şedinţă din acest an şcolar a cenaclului „Rug” al 
liceului . Pe mulţi dintre ei i-a mînat curiozitatea 
stîrnită de activitatea unor tineri creatori precum cel 
deja menţionat sau a altora de-atîtea ori amintiţi, fiind 
şi absolvenţi ai liceului: Andrea Cehan, Vlad Sîrbu, 
Ştefana Berzuc, Alexandra Atanasiu, Ştefana Sîrbu, 
Marius Cernescu. Unii au fost prezenţi fizic, alţii doar 
cu gîndul, pentru că sunt acum „frumoşi nebuni” ce 
colindă lumea. Andreea Cehan, după vreo doi ani 
petrecuţi prin Europa, s-a întors la Facultatea de Litere 
a universităţii ieşene şi pregăteşte un volum de 
versuri,.Vlad Sîrbu studiază prin Spania şi Germania.( 
Ambii participă încă la diferite concursuri de creaţie 
literară şi obţin premii. De fapt, aceasta este marea 
bucurie a acelora care s-a întîmplat să le iasă în cale în 
calitate de îndrumători: să ştie că activitatea 
supravegheată de ei în timpul liceului e doar 
începutul!) Ştefana Berzuc a ales istoria, Alexandra 
Atanasiu, medicina, Ştefana Sîrbu, Facultatea de Litere, 
iar Marius Cernescu e călător prin cele colţuri ale 
lumii.Toţi sunt cîştigători ai unor concursuri de 
prestigiu (de creaţie şi interpretare critică): Tinere 
condeie, Floare albastră, Porni Luceafărul..., AUTORI: 
COPIII!. În calitate de invitaţi, ne vor fi cu siguranţă 
alături în viitor cel puţin alte trei eleve cu rezultate la 
fel de valoroase, acum în prag de bacalaureat: Giulia 
Şalaru, Mirela Cioclu şi Andreea Bursuc. Aşadar, s-a 
povestit, s-a citit, s-a cîntat, s-au prezentat fragmente 
din piese de teatru. Totul, sub atenta supraveghere a 
indrumătorilor: Carolina Bursuc, Raluca Cîmpeanu, 
Camelia Trofin, Georgia Zmeu, Monica Boţoiu, 
Ştefania Hănescu .

Momentul-cheie l-a reprezentat insă dialogul inedit 
al celor doi invitaţi speciali, scriitorii Horia Zilieru şi 
Valeriu Stancu. În mod sigur, ştiau tinerii, cu toţii, 
despre Nichita Stănescu, George Bacovia, Ion Barbu, 
Lucian Blaga şi, mai ales, despre Mihai Eminescu. 
Aşezarea însă a acestor nume reprezentative pentru 
evoluţia literaturii noastre în discursul viu, pitoresc al 
invitaţilor a oferit altă percepţie asupra poeziei, a 
născut alte curiozităţi şi, sunt sigură, a deschis alte 
perspective. Lectura din creaţia proprie a celor doi 

scriitori a completat acest moment special despre care 
se va aminti multă vreme încă după reluarea 
cursurilor.
Iaşi, 6 aprilie 2013
         Nu se întîmplă prea des, nu vezi  grimasa aceea a 
uimire şi a curiozitate dimpreună de prea multe ori. 
Scuza cea mai la îndemînă e plictiseala. Nu că s-ar 
strădui să schimbe prea multe; timpul, vorba 
Prozatorului, „nu mai are răbdare”, aşa că nici tinerii 
nu se burduşesc cu prea multă, răbdare, sau înţelegere, 
sau condescendenţă. Să se caute vinovaţi? Nuuu! 
Pierdere de... timp, irosirea creativităţii, rezultate 
descurajante. Aşa că, în privinţa grimasei, nu ştii, 
poate nici nu-ţi propui să afli dacă e de bine sau de 
rău.Cînd lucrezi cu adolescenţi, primul pas e sa îi 
stîrneşti. Se cheamă anularea letargiei. De aici şi pînă la 
a obţine rezultate la care nici ei înşişi nu gîndeau, nu 
mai e decît un pas.   
          Îmi e drag să-mi amintesc argumentele: ”Spuneai 
că nu-i aer deloc pe cîmp,/ dar uite-l cum îmi loveşte/ 
obrajii ca un pojar,/ uite-l cum mă toacă, cum mă 
aleargă,/ cum îmi încalzeşte/ cei cîțiva centimetri 
pătraţi/ sau cît o mai fi măsurînd/ hăul ce s-a născut 
de la o tîmplă la alta.” (Andreea Cehan, Răzleţe);. „Vin, 
ascultă, vin/ din peşteri, din fundul mărilor,/ zburliţi, 
arşi, atinşi, orfani, / generaţii, generaţii,/ care bătrîni, 
care îmbătrîniţi,/ Shaddai, Shaddai, unde ne aduci, 
omule?/  Unde ne iei?/ Cine se va găsi cu cine/ în 
marele sicriu în care/ ne pui la uscat?” (Vlad Sîrbu, 
Mîntuire); „Distorsionarea fantasticului dă naştere 
acestei glisări între atitudini; de la inocenţa curiozităţii 
pure – generatoarea dorinţei de a cunoaşte în 
profunzime lucrurile, la instincte luciferice 
concretizate în desluşirea/ descoperirea a ceea ce e de 
nepătruns, recreînd astfel mitul primordial al 
cunoaşterii interzise. Extremele sunt reunite în 
persoana lui Dionis, care este reprezentativ pentru 
destinul omului de geniu, el aflîndu-se într-o perpetuă 
căutare.” (Ştefana Berzuc, Destinul omului de geniu); 
.„Actul creaţiei nu este pentru poetă bazat pe eforturi 
supraomeneşti, ci mai degrabă pe o sinceritate lucidă, 
uneori blîndă şi melancolică, alteori tăioasă şi 
dramatică. Tehnica utilizată este aceea a contemplării 
„din afara” propriei sale fiinţe şi, din acest motiv, se 
poate observa o anumită detaşare, deşi experienţele 
prezentate sunt adînc înrădăcinate în sine.” 
(Alexandra Atanasiu,  Ai atâtea vieţi câte cărţi ai citit - 
recenzie la volumul Refluxul sensurilor de Ana 
Blandiana); „ cineva pescuieşte  pe lună;/ dacă ajung 
să-i muşc momeala,/ pot oare să văd/ dincolo de 
nori?/ de-o fi un zmeu,/ sar înapoi;/ şi fug;/ de-o fi 
un prinţ, poate rămîn…/ dar cînd am ajuns sus,/ erai 
tu;/ acum, ce să fac?”(Ştefana Sîrbu, cineva pescuieşte 
pe lună); „Odată/ o să te prind./ Şi o să-ţi fie frică./ 
Pentru că, atunci/ cînd paharul se va umple/ pe 
neaşteptate,/ poate/ se va revărsa./ Şi n-o să poţi face 
faţă/ dragostei care, în valuri,/ va năvăli peste/ lumea 
ta/ perfectă.” (Marius Cernescu, Lumea ta perfectă); 
„Suntem căţui/ în care ni se ascund sufletele/ ca nişte 
mici vietăţi speriate;/ suflete copleşite de singurătate,/ 
pe care doar iubirea/ le poate scutura/ de bruma ce le 
acoperă.” (Giulia Şalaru, Căţui); „Cioburi de trecut./ 
Cioburi de prezent./ Tăcere.../ Sunetul ploii./ Sunetul 
căderii./ Strigătul păsării./ Linişte.../ E liniştea/ Care 
umple prăpăstiile.” (Mirela Cioclu, Timp); „ Mă strîmb 
la picătura de ploaie ce-mi face în ciudă ori de cîte ori 
mă uit afară  şi realizez  că planurile mele pentru o zi 
perfectă  se vor scurge aidoma fumului de ţigară (...) 
Mă strîmb la copilul neştiutor din spatele meu . Nu mă 
vede .Nici eu nu îl văd, dar îl simt . E ca  un surplus de 
energie inocentă ce îmi inundă fiinţa. (...) Mă strîmb la 
frunza verde smarald din arborele aflat la stînga mea . 
Nu-mi place că stă aşa vioaie şi inocentă în timp ce 
vremea e atît de anostă. (...) Mă strîmb la tot ce zboară 
...  Mă strîmb la raza de soare ce a apărut dintre nori 
.De ce acuma? De ce nu mai devreme? De ce nu mai 
vreau să mă strîmb?” (Andreea Bursuc, Strîmbături).
.................................................................................
Iaşi, 11 aprilie 2013

Motto: Singurătatea/ nu este afară sau înăuntru,/ ea 
este

afară şi înăuntru totodată./ Singurătatea se lasă  
arată şi semănată,/ dar nu răsare niciodată/ mai
mică sau mai mare./ Singurătatea e totdeauna
aceeaşi,/ numai noi suntem/ mai în afara/ sau mai
înăuntrul ei.

Rătăcit în gînduri, gînduri aride, lipsite de 
strălucire, pătate de rutină. Timpul nu-ţi mai este de 
mult aliat. Se prăvăleşte din senin în valuri groase şi 
nimiceşte orice încercare de a-ţi menţine vii 
contururile. Zaci şi speri să găseşti pînă la urmă o cale 
de-a-i veni de hac. Pînă atunci zaci şi taci, tremurînd să 
nu-ţi deznoade gîndurile. E acolo,oricum, ca un buboi 
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gata să plesnească. Rămîne să crezi cu tărie că te poţi 
tămădui. Singur. Nimeni nu ştie, nimeni nu are soluţii. 
E o cursă, o cursă nebună, neostoită, fără înţeles, fără 
final. Ai nevoie de aripi, de aripile agăţate în cui 
pentru o zi,  ziua devenită o săptămînă, săptămîna, un 
an, un an întemniţat în tine ca-ntr-un labirint... Pui 
mîinile streaşină la ochi ca măcar să te zăreşti: mai vezi 
fruntea unui deal, coperta roşie a unei cărţi, pereţii 
unei mănăstiri, un zîmbet... Cineva te bate pe umăr să 
te fereşti. Alertă: un alt val gros, cenuşiu, devastator. A 
acoperit bolta, ţi-a înmuita visurile ca pe nişte jucării 
de hîrtie. Ai putea avea orice nume, orice înfăţişare, 
orice culoare, orice direcţie... Ne mişcăm în gloată, 
comunicăm cu zeci de oameni concomitent în faţa unui 
ecran, ne suprapunem discursurile, uităm ce ne 
defineşte, pretindem, pentru că e bine pentru CV, că 
avem spirit de echipă, dar suntem singuri, singuri, 
singuri... aşa cum n-am fost niciodată, în nicio epocă...  
Nu mai ştim să iubim, să dăruim, să ascultăm...  
Suntem încremeniţi în platitudine,  uniformizaţi, 
arhitecţi ridicoli şi pătimaşi ai unui spectacol sălciu, 
procustianizat, inutil...   
Iaşi, 13 aprilie 2013
E un fel de joc
o toană
ca ploile cu gheaţă
în primăvară
un fel de teamă
de a nu te mai ascunde
cum adică?
ştii doar aşa
iţindu-te pe după colţ
divizîndu-te în umbre
mai firave
decît un zbor
de fluturi
***
am înghesuit în singurătate
ca într-o tolbă
ariditatea regală a slovei
neprietenii
pactul cu îngerii
toboganul minciunii  

am înghesuit în singurătate atîtea,
încît
a început să semene tot mai mult
cu altele,
iar eu am ajuns s-o port
ca pe-o haină de împrumut
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Dramaturgia lui Valeriu Ţurcanu (născut în Orhei, în 
anul 1958, în Republica Moldova, este poet, dramaturg, 
scenarist, director artistic, maestru în arte, decan al 
Facultăţii de Artă Dramatică a Universităţii din Chişinău) 
apărută la Editura Gens Latina din Alba-Iulia în 2012 
este, după cum notează autorul, „o carte despre noţiunile 
de bază ale dramaturgiei”(deşi cartea are mai multe 
mize), destinată nu doar studenţilor de la facultăţile de 
artă dramatică, jurnalism, filologie, ci tuturor  iubitorilor 
de spectacol dramatic. Vom observa că acest din urmă 
segment de public este şi cel mai important pentru 
autorul în discuţie.

Având în deschidere un excurs teoretic privitor la 
istoria teatrului şi a tragediei antice greceşti, cartea e 
axată în principal pe aspecte care vizează modul, tehnica, 
travaliul de producere a spectacolului dramatic, dintr-o 
perspectivă fundamentată experienţial, date fiind 
preocupările autorului în acest domeniu al artei.

E drept, el manifestă un interes aparte faţă de 
dimensiunea ‚teatrală' a dramaturgie şi se aşază 
confortabil în propriul laborator de creaţie, în ”bucătăria 
scrierii pieselor de teatru şi a scenariilor” şi de acolo, din 
intimitatea acestui spaţiu privilegiat, el oferă un „reţetar”, 
un manual, un ghid, dar mai ales o ‚poetică' a propriilor 
spectacole de teatru. Iată câteva dintre „secretele” 
dezvăluite celor interesaţi: 1. Spectacolul dramatic trebuie 
să pornească de la o actualitate stringentă. Corolar, 
autorul poate deveni un „fenomen” dacă el consună 
tematic cu una dintre problemele sociale actuale. 2. 
Secretul unei piese reuşite stă nu doar în a cunoaşte sau 
în a închipui viaţa personajelor sale, ci mai ales în a o 
concepe scenic, radiofonic, cinematografic: „Nu poţi fi 
dramaturg stând între patru pereţi în faţa propriei 
imagini din oglindă. Trebuie să ieşi printre oameni”. Să 
fii, adică, un om al cetăţii. 3. Pentru a fi un bun 
dramaturg, e nevoie de practică actoricească, de 
cunoaşterea procesului de montare a spectacolului şi a 
modului de funcţionare a instituţiei teatrale – fapt 
confirmat de experienţa de scenarist şi om de teatru a 
autorului.

Lungul drum al spectacolului către text (?)se 
configurează, în viziunea scenaristului, prin caracterul 
consecutiv al unor etape experimentate direct: după ce a 
optat pentru modalitatea estetică de reproducere a vieţii 
în formele ei, (alegorie, parabolă etc), producătorul 
spectacolului îşi alege genul (specia, mai exact: dramă, 
monodramă, duodramă) –„important e să rămâi 
credibil”, apoi îşi construieşte subiectul drmatic – aici 
autorul propune o matrice compoziţională pe principiul 
oglinzii- astfel încât „să se facă pe placul şi pe gustul 
publicului”. Preocuparea permanentă pentru receptorul 
spectacolului dramatic, cu care dramaturgul dezvoltă o 
relaţie profund empatică, e apanajul acelui autor 
dramatic devenit om al cetăţii, observator atent al 
fenomenelor din realitatea imediată, al tipurilor umane, 
al problemelor sociale. Iată ce afirmă Valeriu Ţurcanu în 
acest sens: „Publicul aşteaptă să fie eroificat, iubit şi 
apărat de artist”. Sau, în alt loc, „De fapt, orice personaj 
aduce publicului mesajul că viaţa este frumoasă”, sau, 
altundeva, „ Important este să scrii o lucrare care să 
ajungă la inima publicului”. Sintetizând mesianic, rolul 
artelor dramatice este de a edifica, de a educa gustul 
public, de asigura evoluţia spiritului uman, de a 
transforma societăţi şi de a înnoi mentalităţi. Doar ca 
acestea din urmă se înnoiesc într-un ritm lent.

Actul scenic e analizat de autorul cărţii în datele 
complexului proces la care concură elemente de 
compoziţie, de acţiune, de realizare a subiectului 
dramatic şi a personajului şi nu in cele din urmă, 
particularităţi ale limbajului dramaturgului. Cartea are 
drept miză, din această perspectivă, sistematizarea 
experienţei de dramaturg şi scenarist a autorului: 
„Experienţa personală de analiză şi lucru asupra pieselor 
dramatice m-a adus la următoarele elemente ale 
compoziţiei subiectului dramatic: prolog, expoziţie, 
apariţia conflictului, greşeala iniţială şi cea fatală, 
peripeţia, intriga, păcatul, culminaţia, scena de patos, 
judecata, catastrofa, soluţionarea conflictului, finalul, 
epilogul.”

Înainte de a intra în text şi de a deveni spectacol, 
teatrul aparţine mai intâi vieţii, reflectând diferitele grade 
de angajare individuală sau colectivă într-un proiect 
existenţial sau social. Spectacolul dramatic, de la Euripide 
încoace, deschide întotdeauna un spaţiu al imaginarului 
unde, sub haina muzei, se examinează realitatea şi se 
produc sensuri atât de necesare într-un sistem social, mai 
ales într-unul pretins democratic. De fapt, întreaga 
tragedie greacă a reprezentat (şi) un cadru de chestionare 
a ideologiei polis-ului atenian, constituindu-se ca parte 
integrantă a discursului civic. 

O ideologie sui generis (cu riscul de a supralicita) 

articulează un al doilea nivel (şi luminează asupra altei 
mize) al cărţii lui Valeriu Ţurcanu şi aceasta s-ar putea 
formula astfel: Nu putem pretinde o deschidere faţă de noi a 
celorlalţi, câtă vreme ne caracterizează inerţia, scepticismul, 
snobismul sau cinismul. E un mesaj de „direcţie” culturală, 
o marcă a discursurilor civice formulate frecvent astăzi 
de reformatori din spaţiul intelectual şi cultural de 
dincolo de Prut. Activitatea pe care o desfăşoară  Valeriu 
Ţurcanu la Chişinău e reflexul unei atitudini culturale 
pozitive, astfel că el parcurge drumul firesc de la 
observaţie şi analiza critică a socialului, la transfigurarea 
lui în artă: e autor de scenarii şi piese montate în teatre, 
în cinematografe, în spectacole de revistă, în cadrul 
concertelor, concursurilor sau al sărbătorilor publice, 
scrie teatru pentru copii cu tematică diversă, ( „Flori de 
măr”, „Facerea lumii” etc), dar se declară orientat spre 
scenaristică şi spre roman (Ştefan cel Mare. Întoarcerea, în 
curs de apariţie la Editura Pontos din Chişinău)

Discursul capătă, în a doua parte a lucrării 
Dramaturgia, un caracter militant, ca efect al reflecţiei 
autorului asupra anumitor aspecte care descriu contextul 
social şi cultural al momentului.  În special în ultimele 
capitole se formulează insistent ideea că datoria  pe care 
o au omul de artă şi intelectualul autentic este de a 
„trezi” şi modela conştiinţe, de a re-forma spiritul, 
atmosfera, climatul socio-cultural în spiritul valorilor 
autohtonismului. Iată ce pare a transmite din nou 
celorlalţi autorul: Câtă vreme un anumit complex al culturii 
noastre ‚închise'(prin circumstanţele istoriei) nu va fi depăşit, 
câtă vreme vom visa la măreţia altor culturi cu perspective, 
trasând mereu graniţe între noi şi alţii, contribuţia la marele 
Spectacol al lumii va fi nesemnificativă. Şi astfel, experienţa 
dramatică actuală din Republica Moldova vine să 
confirme:”teatre noi, inovaţii scenice, experimente 
moderne care au adus teatrul moldovenesc în rândul 
culturilor europene” – notează undeva autorul. 
Altundeva însă, el nuanţează şi formulează un 
deziderat:”Ar trebui să avem teatre profesioniste în toate 
municipiile şi centrele raionale, conduse de dramaturgi 
autohtoni. Teatrele de provincie sunt cetăţile spirituale 
ale ţării.”

 Frecventele referiri la handicapuri, infirmităţi, carenţe 
(în buna funcţionare a instituţiei teatrale, în selecţia 
transparentă a membrilor colectivelor de conducere a 
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„Cui să-i pese că am în aşternut o icoană?” În 
contradicţie cu E. Cioran, care dorea să sărute o sfântă, 
Daniel Corbu are în aşternut... poezia, credem noi („Lecţia 
de abis”).

La un moment dat, etalînd o ironie textuală 
caracteristică, totul i se pare poetului obscur, până şi 
cronicile literare ș i cărț ile ș i lumea („Clarviziune obscură”).

Pretextul libertăţii, dar mai ales al poeziei, îl fac pe poet 
să ne etaleze şcoli şi nume celebre, călugări şi chiar Insula 
Mare a Brăilei, până când un citat cu majuscule încearcă să 
ne lămurească sau măcar să bănuim că „Din când în când 
se deschide o pâine/ şi prin ea bâiguie umbra, iar 
rugăciunea nu este decât o biată torţă plimbată prin 
ploaie”. Şi, încheie poetul: „În rest apocalipsa de fiecare zi/ 
pe când adevărata moarte vine enervant de încet”.

Coloratura metaforei este credibilă, mai ales prin 
dezinvoltura sa – vezi „Apocalipsa de fiecare zi”. 
Învăţămintele Bibliei, metafore cum ar fi: „Suflete aruncate 
în trup ca regele/ într-un umbros sarcofag” şi multe altele – 
chiar nu lipseşte un CD cumpărat pentru suflet -, 
paradoxal, autorul ne convinge, fiind vorba, în acelaşi timp, 
şi de o nouă întâlnire a cuvintelor – Noi veşti despre pasărea 
oarbă Dali, pg. 16-17. Cu tot arsenalul de cuvinte, pentru că 
este un adevărat iureş al poemelor întru elucidarea 
întrebărilor, el zice: „Eu cu cine mă înfrunt în labirintul ăsta 
de vorbe?”, pentru că, oarecum, zădărnicia ne învăluie pe 
toţi. Dar, pentru o clipă, poemul realizat încearcă, prin 
visare, să anuleze sau mai ales să facă uitată această 
zădărnicie, pg. 47, „Miezopoetica”, pe care îl redăm: „Până 
şi alfabetul în care vorbesc e-o tristeţe,/ Ce eşti tu suflete al 
meu/ dacă nu o adunare de nopţi o coaliţie/ de şoapte?/ 
La miezul nopţii cu ploile zornăind în memorie/ ţie mă 
dărui întreg nerostit floare a dezastrului/ intru în mine ca 
într-o ţară cu oglinzi/ mişcătoare/ cu tine odată mă citesc 
hipocrite lecteur - expresie folosită de T.S. Eliot, în celebrul 
poem „Tărâm pustiu” -/ amintirea îngropată adânc răsare 
ca textele vechi/ prin foliile de papirus./ Intru în mine ca-
ntr-o ţară/ cu oglinzi mişcătoare. Ferestrele sfâşie 
noaptea./ Şi totul ca o salvă de tun/ într-un sat din 
Burgundia toamna/ Eu cu cine mă-nfrunt în labirintul ăsta 
de vorbe?” Mai departe găsim şi o aluzie sarcastică, credem 
noi, îndreptăţită „la făcătura ce-şi trăieşte/ clipe de glorie. 
Şi: „fericit cel ce se lasă copleşit de mireasma/ acestei lumi/ 
că a lui va fi evanescenţa!” - intuind că numai talentul nu-ţi 
ajunge, ci şi tenacitatea împletită cu marea pasiune întru 
vers.

Profund este poemul „Fratele Iuda”, cu un sfârşit 
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„Lungul drum al spectacolului 
către...text”

Cristina-Maria FRUMOS

Daniel Corbu sau metafora ca efigie
Radu CANGE

memorabil: „Răscumpără-mă, frate Iuda/ şi pe câţi arginţi 
vei vrea/ pe mine la nesfârşit vinde-mă!” – final ce 
aminteşte de un celebru poem eminescian, dar cu o cu totul 
altă conotaţie – pg. 19.

„Prietenii răsturnau pe trotuar valize cu/ îngeri/ serile 
îmi pregăteau încoronarea cu lacrimi/ şi nu ştiam cum să te 
mai mint moarte/ care ani de-a rândul ai acoperit spaţiile 
albe/ din poemele mele” – şi spunem că acest fragment din 
poemul „Încoronare cu lacrimi” – cu un moto din N. 
Stănescu – este de o frumuseţe şi de o singularitate mai 
puţin întâlnite. Şi, mai departe: „Că de ani şi ani mama 
purta în braţe/ o biserică”, încheind cu „un popor fără zei 
nu poate fi un popor fericit”, pg. 26, „Un înger îngropat în 
spatele casei”.

„Tu-mi spui că după Golgota/ orice tragedie e 
imperfectă... că laşitatea-i frânghia de împodobit bucuria” – 
la noi laşitatea, zic eu, a fost confortabilă şi verticală – pg. 
27, „Eonul marelui desant”. Parafrazând mari poeţi, el se 
alătură acestora prin concepţie şi trăire poetică.

Profesionistul face din stări anodine poeme remarcabile, 
vezi „Bună seara”, pg. 28.

Mai departe, spicuim din „Despărţirea de zei”: „în 
singurătate înălţăm o casă cu pereţii de vânt/ cu acoperişul 
de ceaţă./ Eu tată aveam o mireasă ce nu semăna/ cu a 
lor/ eu aveam un suflet de bejenie în plus/ îmi iubeam 
morţii cuvintele apoteozele furtunile”. În răspăr cu 
cabotinul, autorul completează: „Dar eu sunt acea arătare 
ciudată/ care încă din copilărie lucra la-ndreptatul/ 
petalelor”. Şi, urmează: „am şi început să fiu suspectat de 
vărsare de/ lacrimi deşi n-am scris încă poemele 
esenţiale./” - Ba da, gândindu-ne şi la alte cărţi semnate de 
acelaşi autor – şi, mai departe: „deşi n-am spus încă acele 
cuvinte pe care cineva/ citindu-le ar orbi”. Poemul este în 
linia celor mai izbutite şi merită toată consideraţia noastră.

De-acum, Daniel Corbu ar putea să nu-şi mai semneze 
cărţile. Îl vom recunoaşte după particularitatea metaforelor.

La orice pagină deschizi cartea, găseşti un poem sau o 
metaforă memorabile, aşa cum se petrece la pg. 81, cu 
poemul „Ştreangul negru”: „Într-o cameră cu ziduri 
livreşti/ într-un oraş limbut/ zilnic priveai ştreangul 
negru/ ştreangul negru... Salivă răstignită şi aprige ovaţii”.

Ignorarea acestui poet, de o forţă metaforică 
copleşitoare – mai ales de către criticii literari cu putere de 
decizie – ar însemna o greşeală pe care o vom regreta mai 
devreme sau mai târziu.

Cartea – profundă, labirintică, acoperită de o explozie 
de metafore, recomandă un poet excepţional şi, dacă ne 
amintim de o prefaţă la o carte anterioară semnată de 
poetul Ion Mircea, suntem aproape convinşi că Daniel 
Corbu poate fi un mare poet.

Ochii noştri şi sufletul se bucură când asemenea lucruri 
îşi fac apariţia în Iaşul cel fără de pereche.

acestor instituţii sau privitoare la implicarea guvernării în 
susţinerea proiectelor teatrale sau, din contră, excesul 
motivaţiei pur pragmatice în comandarea pieselor pentru 
scenă etc) nu modifică atmosfera cărţii, din care se degajă 
un spirit vitalist, energic, pozitiv, creator, mobilizator în 
orice caz. Un civism dus până la capăt: ‚programul' 
estetic al autorului se încheie cu o listă de subiecte 
(„sujeturi,” cum ar spune Kogălniceanu) inspirate de 
istoria Republicii Moldova, sugestii sau „cauză a fiecărui 
dramaturg.” Istoria e una dintre garantele unei culturi 
sănătoase: „E timpul să dăm lumii istoria neamului 
nostru”. Conştient că o cultură, ca să capete specificitate, 
trebuie să se aşeze pe temelii solide, cu rădăcini în istorie 
şi în revigorarea tradiţiilor autohtone, autorul îndreaptă 
atenţia dramaturgilor spre rădăcinile existenţei acestui 
„pământ”, urcând apoi până în istoria recentă, a ultimilor 
douăzeci de ani: epoca pelasgă, perioada creştină, evul 
mediu, perioada modernă, cea a Regatului Român, cea în 
care Republica Moldova a fost gubernie a Imperiului 
Rus, sau  republică sovietică socialistă – un areal tematic 
generos, ce trebuie explorat pe calea artelor. Şi astfel se 
articulează o altă miză importantă a cărţii domnului 
Valeriu Ţurcanu: orientarea artiştilor spre un patrimoniu 
cultural autohton, prin resuscitarea căruia se poate lesne 
împlini nevoia de reînscriere în Istorie a acestui popor. 

Miza ştiinţificităţii, oarecum estompată în cartea de 
faţă, datorită modalităţii informale, relaxate a discursului, 
se susţine însă printr-o organizare sistematică a 
conţinutului în capitole, prin operarea unor delimitări 
conceptuale, prin rigoarea argumentării sau prin 
descrierea pasionantă a procesului de producere efectivă 
a spectacolului dramatic. O cercetarea empirică formulată 
teoretic e cu atât mai convingătoare şi totodată mai 
inedită în spaţiul literaturii de profil. Cartea este o 
construcţie intelectuală necesară „alfabetizării” 
studenţilor la artă dramatică, dar este totodată o carte 
critică, o carte de istorie, o carte de poetică teatrală, o 
carte despre starea culturii actuale, despre civism şi 
valori autentice, o carte-program estetic şi cultural şi 
multe alte cărţi…În mod cert, ea se adresează unui om 
nou, sau dornic de înnoire, omului dinamic, 
intelectualului deschis spre adevăr în toate manifestările 
lui posibile, cetăţeanului înscris în realitatea propriei 
istorii şi culturi.
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Lângă tronul de foc

La răspântia mare, căile suluri înalţă
seceta vântului pe-ntinderi ca varul
Sunete albe umplu aduceri-aminte,

luna argintie topeşte în seară amurgul
Dunga din capăt de şes răsfiră hotarele,

caută oarbă zarea de purpură
Scaiul rotund se rostogoleşte de-a dura,

timpul se ascunde în clepsidra
cu formă de cupă

Pe streaşina lunii, în pulberea stelelor,
tăişul luminii luceşte cu faţa spre sine,

învelit în giulgiul propriei inimi
În tăria înverzitelor bolţi intră ca spada,

spintecă cerul, gata să-mprăştie
flacăra stingerii

Asfinţitul şi vremea târzie asmut spre marginea
şesului miriştea prăbuşită în râuri

Căderea întunecă pleoapa, arama topită
a toamnei clatină cerurile

Pieptul m-apasă seară de seară când osia
lină a câmpurilor reazemă întinsele lacuri

Frigul umed glezna-mi atinge,
pulberea albă, soră cu fluturii veşnici,

lacrima rece şi-ascunde
Petrec noaptea lângă tronul de foc,

uşile bat în canaturi ca piatra,
dalele sună cu voce străină

Cineva parcă răspunde: „Du-te şi trage
zăvoarele toate, căci fiarele din câmpia

pustie se apropie în fugă”

Stropul nesfârşit de ploaie

Noianele de apă înghit flămânde treaptă
după treaptă şi albul chip de înger se arată

prin aluni şi arbori de mesteacăn
Făpturile sortite apasă greu pământul,

scapă coborând covorul ce duce
spre uşi şi ziduri rupte

Tu numeri clipele, ciocanele de plumb
lovind în ceasuri, în timp ce carnea

prinsă-n cuie revarsă frigul
spaimei şi râul sângelui cel roşu

Acum auzi doar subitul ţipăt cum înhaţă
c-o singură strigare prisosuri calde

din fiorul fricii tale
Somnul se pierde pe sub sălcii şi nici gândul

nu se-ndură s-aştepte cum se-ntoarce
din depărtate neguri sure

Sufletu-ţi plutea pe ape, s-aşeza în întuneric
şi limba lui lansa un chiot

în pacea de prin bălţi şi şesuri
Întoarce-te, ai spus în şoaptă, şi umbra

vânătă a vorbei îşi deschidea
deasupra-ţi aripa de înger, pură

Liniştea se-ntâmplă-ntocmai şi stropul
nesfârşit de ploaie înghite lacom

luciul apelor din lacuri

Ţipătul păsării de plumb

Rătăcind dintr-o mână în alta,
se-nalţă la cer rugăciunea de noapte

Banii aruncaţi la picioare ţin loc de pecete
pentru săracele poale de la roşu-nserării

până la roşul luminii
Cântăreţul de toamnă încearcă

struna cantabilă în nopţi risipite
Mesenii dau de-a azvârlita la zaruri,
măsoară câştigul cu paharul de vin

Privindu-ţi făptura înaltă
şi arcada din tâmple, scrisă

pe chip cu tăişul, mi-aduc aminte
de trupul şi mersul Celui Dintâi,

după legea plutirii, legea din urmă
Tu nu eşti bărbatul

ascuns printre gropi,
tu eşti doar fiul lăudat

al celui mai drept şi mai curat dintre noi
Tatăl tău rătăceşte şi-acum cu toiagul

prin clinuri cu resturi de hrană,
rătăceşte stârnind mârâitul dulăilor tineri
pe sub dâmburi ce fumegă-ncinse mereu

Glezna subţire a mâinii tale prinde
ultimul ban pentru ultima masă
Mirat, te întrebi: al cui e prilejul

acesta de mare înălţare?
Unde e zeul cel alb al gunoaielor strânse?

Din naştere, tu nu ştii nici să scazi,
nici să aduni, te aşezi pe dalele negre

să culegi în palme ca făina uleiul
rămas din candela spartă

Şi-l strecori prin mâinile goale
Ridici apoi ochii spre cer să primeşti ruga

de seară, şi-auzi ţipătul păsării tale de plumb
ca dintr-un clopot bătut de aripi,

sunet eretic abia început, dar crescut
în auzul tău ca-ntre lespezi de piatră

Bănuţul alb de ceară

Sub clinuri, pe costişă, un vuiet alb,
rotire-n ax, nu credeam

să aud prin tăişul unei scoici rotunde
Suind pe plajă, doar nisipul întins

ca palma, mereu în straturi,
răsfrânge trecătoare urme

cu cinci degete de fiară
Iau inima drept clopot şi strig cu glas
pierdut, dar nu m-aud, când pulberea

de cretă din albiile părăsite
acoperă pământul scund

Aş vrea să mă îndrept spre ape,
sunt ultimul şi insula cu stânci,

pe malul plin de ceaţă,
mă va trăda curând

Nisipuri violete plutesc peste lichidele
saline şi-n ocne miasma,

în vârtejuri, suflă-n tavane,
cum suflă sunetele-n orgă

Bulgărele de sare, în seceta cumplită,
se răsuceşte-n flăcări, gata să dispară

în draperii de neagră zgură
Rugina spală oasele primite, în vale curăţă

cristale, ce-n întuneric ard ca jarul
Crapă inima din piatră, cad ploi
de ceară şi-n sterpele pământuri

zvâcnesc, răstălmăcite parcă,
şoaptele ce stau la pândă

Auzul, ca-ntre coloane, dă năvală
şi-un geamăt aspru se aude,

când bronzul luminos, în zvon de scripete,
spre liniştea din ceruri urcă

În ceasul setei, pe o cană, se arată urme
de vedenii şi-n valea unde spinii mor,

în lacul scurs prin pietre,
ecluzele trag în gol

În mii de unghiuri, argintatul nisip, 
călător, se-nalţă-n aer

Rămâne-n soare, făptura de aur,
ce-nghite deodată lumina-n noapte,

cum pumnul cel din urmă strânge-n palme
bănuţul alb de ceară

Focul sacru din Lumina cerească

Rupt şi scos din matcă, strălucind ca un prunc,
preaplinul zilei se avântă spre seară

Vezi atunci faptele bune cum se înroşesc,
fără-ndoială, în foşnet de glume

Pe faţa pierdută, tăcerea din lungul privirii tale
răsfiră prin degete aburul lânced de toamnă

Noaptea, Ursa Mare rupe din munte,
pentru aduceri-aminte, lespezi de piatră,

sculptate de crivăţ pentru morminte
Cele de ieri sunt fără nume, nici bocetul
nu se aude, se risipeşte în gura cusută,

îndemn din veacuri trecute
Privindu-ţi de-aproape făptura, mâinile tale înalte

(cea dintâi lege a plutirii),
se roagă în dansul paharelor cu vin de la praznic
S-ar zice că pe streaşina lumii vezi Fiul Omului

cum umblă, în baştina îngerilor,
aşezaţi cu toţii la vamă,
nimeni să nu-l atingă

Altminteri, întreg universul se scufundă
în beznă şi scrum

Prilej de mare sminteală, căci cenuşa rămasă
se ridică în slavă, sămânţă de aur

pentru Focul cel sacru din Lumina Cerească
Lumina eonilor supremi

Ştiu multe despre streşinile nopţii, acum
ascult cum pieptu-mi bate

Pe un perete scris, adu-ţi aminte,
în jur nimic nu se mai vede

şi marea nu se mai aude, în şiruri albe
de copite, iar gropile sonore,

negre, vorbesc de largi
balansuri în văzduh şi-n ape

Norul se despică-n scrumul însuşi
şi faliile lunii se numără de jos

spre malul nalt al rănii
Nici ţipătul, nici lama trasă din straturile

vii nu creşte-n roşia năvală de repezi trepte
Doar ochii umezi de-atâta depărtare
încearcă inima prin stelele-n derivă

Pendula, clătinată-n vânt, jeleşte
lungi cuvinte, aproape mute, 

păstrate, sub alt nume, 
în ape şi în aer şi pe stânci

În somn, topiţi în rană,
spălaţi cu foc ceresc din creştet până-n tălpi,

toţi morţii plătesc tributul de-ntuneric
sub arce de calcare, unde pândeşte

lumina eonilor supremi

Cangea ascuţită a lui Seth

Valea lui Apis închide între şase laturi
tăioase oglinda, unde se afundă
cetatea uitării de somn şi odihnă

Pe marginea stearpă de râpă, solzi cenuşii
ca armura tremură-n umbra lăsată

de crângul de lauri
Un sunet de slavă, în boare fierbinte,

preschimbă câmpia în oase şi ţese
Femeia faraon şi slujitoarele levantine cântă

a jale, în sfera de cristal a lumii
Flăcările strânse pe cer alungă nărăvitele

ibis, puse să stea anume la pândă
O pasăre neagră, bătrână, cu oasele putrede,

prevestitoare de moarte atroce,
strigă cu ţipăt de om:

„Laudă făpturilor gemând adormite pe dunga
prăpastiei, departe de lumina lui Aton”

O grămadă de ispite pulsează în bezna adâncă,
unele ies la iveală în mii de inele,

mătură umbra, înalţă în mijloc valuri de spumă
Sunt otrăvurile fiarei, venin şi sudoare,

lungi agonii între viaţă şi moarte
Freamătul de aramă şi frunză-nnoptată

adună tescuirea sub tăişuri acide
Undele largi de căldură mestecă lichidele,

leşioasele trupuri ascunse,
mai amare decât măduva lucrurilor

Vântul de seară se afundă în uitarea de sine,
zvâcnind la răscruce, unde movila

de oase şi ţeste, ucigaşă,
se priveşte adânc în oglindă

Pe buza prăpastiei hărmălaia se adună
Alungată de cangea ascuţită a lui Seth,

turma bătrânilor şerpi din cetate
se aruncă în gol şi cu fălcile strânse
înghit în cădere ecoul pământului

în hrubele întunecate ale morţii

poesis
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CAP. V.

Erorile educaţiei contemporane
a) Individualismul
Aspectul social al individualismului nu poate fi 

înţeles fără aportul pe care l-a adus Rousseau. El a 
dominat filosofia ultimelor două secole, deoarece toţi 
marii gânditori au găsit în Rousseau un imens tezaur, 
prin care gândirea lor să poată fi aplicată realităţii. În ce 
consistă revoluţia pe care Rousseau a adus-o vieţii 
moderne?

Plecând de la progresul umanităţii, el a constatat că se 
simte nevoia unei îmbogăţiri interioare, o nouă 
valorificare sufletească. Societatea timpului său, lipsită de 
idealism, trăia retrasă într-un materialism searbăd, 
mândră de vechea ei civilizaţie. De aceea apariţia lui 
Rousseau a fost socotită unică în felul ei, iar ideile sale au 
apărut ca străine şi neînţelese. De la început el se separă 
de mentalitatea secolului al XVIII-lea, iar în primul 
capitol al Contractului social ne spune: „Omul s-a născut 
liber, dar trăieşte-n lanţuri pretutindeni.” El afirmă că 
„libertatea tuturora este o consecinţă a naturii omului.”, 
în sensul că numai conştiinţa valorii umane poate 
schimba evoluţia socială. Această evoluţie trebuie să 
respecte umanitatea. „Cel tare nu-i niciodată cel mai 
puternic, ca să poată fi totdeauna stăpân, dacă nu-şi va 
schimba puterea în drept, iar supunerea, în datorie.” 
Rousseau a cunoscut viaţa alături de cei umili, ei au fost 
primii filosofi pe care spiritul său le-a reţinut. De aceea 
ne explicăm lupta sa împotriva nedreptăţii sociale, 
năzuinţa sa pentru afirmarea şi recunoaşterea libertăţii. 
„A renunţa la propria ta libertate înseamnă a renunţa la 
calitatea de om, la drepturile şi chiar la datoriile omenirii. 
Nu poate exista despăgubire pentru cel ce renunţă la tot. 
O asemenea renunţare e nepotrivită cu firea omului: a 
răpi voinţei orice libertate, înseamnă a-i dezbrăca faptele 
de orice moralitate.” Toţi avem un drept egal la fericirea 
generală, iar statul, care ne va coordona activitatea, este 
creaţiunea tuturora pentru toţi. Aceste principii capătă 
valoare universală, iar Rousseau, socotit ca un 
distrugător al vechii ideologii, n-a fost în realitate decât 
un vrednic reformator de suflete.

El instaurează morala individualismului prin 
valorificarea ce o dă valorii umane, prin dragostea ce o 
are pentru viaţa fiecăruia. El este novatorul moralei 
sociologice. Acordă logica libertăţii cu aceea a 

sentimentului. Adevărul religios trebuie să concorde cu 
trăirea sufletească şi nu socotit ca o influenţă impusă de 
nevoi exterioare. „El arată pe Dumnezeu în toate cărările 
vieţii; Dumnezeu este cel care ne susţine gândurile, el 
garantează morala noastră, eul nostru. Rousseau spune 
cu adevărat: nu poţi fi virtuos fără religie; fără 
credinţă nu există adevărata virtute.”

Individualismul modern îşi defineşte existenţa sa prin 
aportul impresionant ce i l-a adus Nietzsche. Ţin să 
reproduc următoarea remarcă a Dlui Prof. Antonescu, 
relativ la deosebirea ce există între Rousseau şi Nietzsche: 
„Rousseau nu e pedagog individualist prin antagonism 
cu pedagogia socială, în sensul adepţilor lui Nietzsche, 
care prin definiţie resping pedagogia socială: Rousseau 
este în primul rând pedagog social şi numai prin 
derivaţie individualist.”

Nietzsche ne arată că individul este un uriaş ai cărui 
umeri susţin întreaga societate, în consecinţă, individul 
ocupă punctul central al vieţii. Acest individualism 
exagerat a făcut pe unii cugetători moderni să-l 
socotească pe Nietzsche drept „martirul concepţiei 
moderne” a vieţii. De aici teoria supraomului, care este 
vrednic să trăiască şi căruia societatea celor umili şi 
neînsemnaţi îi este datoare supunere. De aceea înţelegem 
rostul parolei nietzscheene; „Gemeinschaft macht 
gemein”. El a căutat desăvârşirea omului dincolo de bine 
şi de rău, pentru a-şi realiza deviza „lebe dich aus” să se 
desăvârşească deasupra tuturor rânduielilor omeneşti, să 
devină; „werde wer du bist”. Dar Nietzsche a trăit în 
permanenta confuzie a individualităţii cu cea a 
personalităţii. „Teoria „trăieşte-ţi viaţa ta” nu reprezintă 
semnul unei vieţi sănătoase, ci unul de degenerescenţă, 
de îngreunare a vieţii. Cu cât un organism slăbeşte, 
devine mai sensibil la toate excitaţiile externe. Periferia 
triumfă asupra centrului, în loc ca centrul să învingă 
periferia.” Nietzsche nu poate deci simţi frumuseţea 
morală a dragostei aproapelui, a sacrificiului celor mulţi 
pentru credinţa lor intimă, spre a se vedea împăcaţi cu 
Dumnezeu. De aceea, sunt pline de adevăr constatările 
lui Foerster, că: „o mare milă şi o mare personalitate sunt 
inseparabile: omul slab îşi desfăşoară toate forţele pentru 
sine însăşi; el nu mai are viaţă în plus pentru a o 
împărtăşi cu viaţa altora. Cu cât sufletul este mai bogat, 
cu atât el simte o unire mai intimă cu semenii săi.” 
Nietzsche a protestat împotriva vieţii, nu a găsit normele 
respective spre a o împăca cu morala. Dar nici el nu s-a 

împăcat cu viaţa, deoarece a privit-o dintr-o perspectivă 
unilaterală, numai prin voinţa sa de a o înţelege. Pascal 
ne învaţă că „omul care nu se iubeşte decât pe sine, de 
nimic nu se teme mai mult ca de singurătate”, această 
afirmaţie ne revelează cum nu se poate mai bine filosofia 
lui Nietzsche.

Individul modern se erijează în judecător al 
destinului său, dar mai ales în cenzor moral al semenilor 
săi. Această maladie, pe care a întrevăzut-o încă Auguste 
Comte, dăinuie şi-n vremea noastră. Unul din motivele 
incapacităţii omului modern este unilateralismul său. 
„Omul modern a împrăştiat setea de a cunoaşte în 
nenumărate direcţiuni, afirma Foerster, şi astfel el a 
pierdut orice contact cu marile şi salvatoarele adevăruri 
care conturează facultăţile şi gândirile lor, asupra unui 
mare centru spiritual.”

Lipsurile individualismului din analiza ce le-o face 
Foerster se datoresc la două categorii de unilateralism:

1) un unilateralism material-realist, unde se dă o 
rezolvare materială şi tehnică tuturor problemelor de 
viaţă, crezându-se că aceasta ar fi soluţia problemei;

2) un unilateralism idealist, folosit mai ales de 
filosofie, care neputând da o rezolvare pământească 
adevărurilor vieţii, caută s-o descifreze prin năzuinţe 
spirituale. De aceea, realitatea vieţii şi înţelegerea ce 
trebuie să i-o acordăm cu adevărat se ciocnesc amarnic în 
omul modern. Trebuie schimbat sensul acestei realităţi, 
să acordăm un nou înţeles vechilor adevăruri. 
Empirismul vremurilor noastre, rezultant al spiritului 
materialist modern, trebuie concordat cu marile 
adevăruri ale vieţii, mai ales pe latura lor morală şi 
religioasă. Foerster cere „o nouă demonstraţie a vechilor 
adevăruri”.

Să explicăm aceasta. Germenii de soluţionare a 
problemei există, dar este nevoie de o clarificare a 
termenilor şi de o sinteză a lor. Este lupta dintre realism 
şi idealism şi este nevoie de împăcarea lor sub haina 
credinţei. Morala ştiinţifică actuală, apanajul unor 
gânditori lipsiţi de o cunoaştere temeinică a sufletului 
omenesc, caută să încetăţenească noua morală, spre a 
înlocui astfel adevărurile religiei. „Carlyle spune într-un 
loc: voi vorbiţi totdeauna de drepturile omului! V-aţi 
gândit cândva la puterile omului? La fel şi cu individul 
modern: vorbiţi totdeauna de autonomia individului, v-
aţi gândit vreodată la competenţa sa?”, se întreabă 
Foerster pe bună dreptate.

Pentru ca să fim capabili să criticăm atitudinea ce o 
au reprezentanţii modernismului, trebuie să înţelegem 
valorificarea adevărului în sensul acordat de ei, adică „a 
subjuga siguranţa lor personală printr-o psihologie 
realistă, să le arătăm că certitudinea lor nu este decât o 
vagă şi nevrednică pretenţie, dacă o privim din punct de 
vedere al teoriei cunoaşterii.” Morala ştiinţifică este o 
iluzie, nu poate fi o morală îndrumătoare de viaţă. „Este 
anti-ştiinţific, ne spune Foerster, să vrei să aplici metoda 
ştiinţifică ca un unic mijloc de cunoaştere a problemelor, 
care nu sunt susceptibile decât în mică măsură de un 
examen asemănător şi a cărei cunoaştere cere, afară de 
inteligenţă, concursul tuturor celorlalte forţe psihice. 
Morala ştiinţifică este rodul imaginaţiei şi construită în 
mod artificial, independent de nevoile sufleteşti de 
izbăvire, de credinţă. Cei care cred într-o asemenea 
morală nu cunosc viaţa morală cu problemele ei atât de 
complexe, n-au sesizat descifrarea crizei omului modern. 
Morala nu poate fi explicată numai de voinţă şi cu 
aceasta să ne declarăm satisfăcuţi. Căci ceea ce 
interesează intelectul nostru nu poate găsi un câmp de 
înţelegere în resorturile voinţei. Orice explicaţie socială, 
ştiinţifică am căuta să dăm, de pildă, sacrificiului de sine, 
motivată numai pe voinţă, nu vom avea motive 
temeinice spre a convinge pe individul modern de 
conştiinţa acestui fapt. Putem înţelege deosebirea ce se 
constată între gândirea abstractă şi cea viabilă, umană, 
confirmată prin credinţă.

Problemele ştiinţei, oricâtă seriozitate ar prezenta în 
esenţa lor, trebuie să li se alăture şi altă explicaţie, 
omenească. Justificarea acestui punct de vedere o găsesc 
în afirmaţia următoare, ce o face William James: „Eu pot 
în mod natural să mă situez din punct de vedere al 
omului de ştiinţă şi să mă prezint în mod viabil înaintea 
spiritului, că lumea percepţiilor şi legilor ştiinţifice 
constituie tot universul. Dar de câte ori eu mă încerc, eu 
zăresc un protest în adâncul sufletului meu. Iluzia rămâne 
atunci iluzie, chiar dacă poartă un nume ştiinţific şi ecoul 
general al experienţelor omeneşti ale vieţii mă forţează în 
mod irezistibil să înving strâmtele limite „ştiinţifice”.

Nimeni nu contestă valoarea pe care tehnica şi-a 
câştigat-o în societatea contemporană. Ea a dus însă pe 
omul modern la sclavie. Ştiinţa însă nu va înlocui 
niciodată spiritul în evoluţia vieţii. „Ştiinţa reclamă o 
organizaţie spirituală cu totul deosebită, de aceea trebuie 
să o sondăm în enigmele vieţii, căci carierele savante 

atrag mai ales spiritele cu o mare inteligenţă, străine, în 
genere, puternicelor conflicte şi pasiuni ale sufletului; 
savantul va fi deranjat de destinul prea subiectiv, printr-
un contact prea strâmt cu realităţile omeneşti. Echilibrul 
intelectual care constituie în mod just condiţiunile 
activităţii sale ştiinţifice este raţiunea incompetenţei sale 
în chestiunile vieţii reale.”

Progresul moral deci este înăbuşit de progresul 
tehnic, iar dezvoltarea socială suferă tocmai din lipsa 
respectului ce trebuie acordată moralei religioase. 
Lipsind cultura interioară în viaţa individului, ca şi în 
viaţa spirituală a unei societăţi, constatăm un regres. 
Omul modern a căutat să descifreze secretele naturii, a 
vrut şi a reuşit să le stăpânească, dar a uitat să se înveţe a 
se stăpâni pe sine însăşi; acesta este marele său defect 
moral. „Iată că aici noi recunoaştem trăsăturile 
caracteristice ale tuturor reformatorilor moderni; sufletul 
lor se găseşte încă în mod profund sub influenţa nobleţei 
de spirit a tradiţiei; ei nu ne zugrăvesc un ideal inferior; 
ei vor chiar să depăşească tot ceea ce până aici, în fapt, a 
fost atins de nobleţea sufletului. Dar concepţia lor asupra 
vieţii n-a ieşit dintr-o sănătoasă cunoaştere de sine, nici 
dintr-un judicios simţ al realităţii, ci din concepţii 
abstracte. Şi astfel prescripţiile şi sistemele lor trebuiesc 
conduse la contrariul acelor ce ei au vrut în cele mai 
frumoase momente ale lor.”

Iată în ce fel le este cunoscută experienţa vieţii acestor 
gânditori care vor să dea norme celor ce suferă şi trăiesc, 
în vederea armonizării vieţii exterioare cu năzuinţele lor 
sufleteşti. „Câţi oameni vorbesc astăzi de concepţia lor 
asupra vieţii fără a fi considerat vreodată în mod real 
viaţa?”, ne spune Foerster. Aceste cuvinte, ce au avut un 
larg răsunet, completează afirmaţiile sale de mai sus: 
„putem fi un savant de cabinet şi un filosof de primul 
rang şi cu toate acestea să rămânem pentru totdeauna un 
mare copil în privinţa problemelor vieţii.” Astăzi asistăm 
la această profundă dezagregare a vieţii sociale, produs 
al tehnicei; „în prezent tehnica ameninţă să mineze 
fundamentul moral al ştiinţei...”

Numai ţara care pune în mod solid bazele spirituale 
ale muncii sale tehnice poate privi un viitor mai frumos. 
Fără o cultură interioară solidă, dezvoltarea tehnică este 
clădită pe nisip.”

Dacă am voi să găsim numai în societate un punct de 
reazăm pentru moralitatea noastră, nu îl vom găsi. 
Ştiinţele naturii au căutat să înalţe importanţa 

fenomenelor, iar existenţa vieţii umane în sânul acestui 
fenomen ocupă un loc de mică valoare. Şi astfel, viaţa cu 
toate problemele ei mari care o alcătuiesc şi care caută 
permanent să le rezolve spre binele tuturor, nu capătă 
aceeaşi importanţă ce o arătăm legilor naturii, ce conduc 
universul. Să ne întoarcem în viaţa socială. Aici individul 
este elementul dominant. Morala individualistă trebuie 
să fie în strânsă corelaţie cu morala socială, 
subordonându-se una pe cealaltă. „Sufletul întregii 
comunităţi îşi găseşte fundamentul său în inspiraţia 
individului”, ne spune Foerster.

Însă adevărata dragoste pentru comunitate ne cere să 
renunţăm la egoismul individual, să luptăm eroic pentru 
salvgardarea interesului comun. „O moralitate nouă nu 
poate fi decât imorală, căci o moralitate schimbătoare 
tăgăduieşte toată măreţia în întreaga autoritate a 
conştiinţei, şi omul nu are decât să aştepte ca o moralitate 
de ultima modă să vină, la rândul ei, să dezmoştenească 
moralitatea de ieri.” Individualismul susţinut de Foerster 
nu poate fi comparat cu acela formulat de Nietzsche. 
Foerster luptă pentru recunoaşterea acelui impresionant 
„stirb und werde”, principul goethean de înaltă 
spiritualitate, spre a situa valorile morale ale umanităţii 
la locul lor de cinste. O altă cauză pentru care critică 
raţiunea noastră individuală este „scurta noastră privire, 
dependenţa noastră de interese şi pasiuni, care formează 
în mod egal o piedică grozavă pentru cunoaşterea 
adevărată a aproapelui nostru... Ne gândim prea mult la 
vecin şi noi vrem prea multe, în timp ce adevărata 
morală trebuie, din contră, să lărgească orizontul nostru 
individual până a-l face universal.” Foerster ne arată mai 
departe câtă dreptate a avut Schopenhauer în comparaţia 
ce a făcut-o, că „cei mai mulţi oameni văd propriul lor 
interes ca limpezimea unei picturi de ulei terminate, în 
timp ce interesele aproapelui ne apar ca nişte desene 
palide şi fără perspective.”

În acest mod a încercat Foerster să se ridice contra 
acelora ce se cred capabili să facă din raţiunea lor 
individuală, principul fundamental de organizare a vieţii 
şi de soluţionare a problemelor ei. Acest individualism 
extremist este dăunător individului, ca şi societăţii, 
autorităţii şi libertăţii, omului cult, ca şi celui lipsit de 
cultură. Individul vremurilor contemporane nu trebuie 
să ducă la exces atât perspectiva realului, cât şi pe cea a 
idealului, ci să caute un drum de mijloc care să împace 
excesul raţiunii individuale, să-i facă critica necesară, şi 
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cartezian de a gândi. Durkheim reduce astfel valorile 
spiritului la anumite imagini, care într-un anume punct 
realizează o apropiere între morală şi ştiinţă, între 
elementul real şi cel spiritual. Această temperare a lui 
Durkheim nu ne clarifică însă, cu toate că o încearcă, 
unilateralismul ştiinţelor matematice, experimentale. Ori 
aceste urme experimentale le constatăm în accentul ce s-a 
pus relativ la importanţa pe care lucrul manual îl are în 
şcoală. Curiozitatea pe care lucrul manual î-l suscită, 
rezultatele îmbucurătoare, imediate, ale lucrului realizat, 
mulţumesc vanitatea unui copil. Dar adolescentul capătă 
imediat obişnuinţa şi astfel se spulberă pentru el plăcerea 
muncii manuale. Se afirmă că lucrul manual ne prezintă 
o anume latură a vieţii. Să nu neglijăm faptul că viaţa 
trebuie apropiată de şcoală şi nu invers.

Şcoala nouă îndepărtează manualul, cartea disciplinei 
respective, înlocuind-o cu realul, cu elementele palpabile, 
ce se sesizează şi se înţeleg de îndată. Se accentuează 
astfel valoarea învăţământului direct şi nu acela care se 
face prin mijloace ajutătoare. Dar noi ne putem împăca 
cu ideea că animalul, natura, toate realităţile existente să 
poată trezi în noi aceleaşi sentimente care să le facă 
demne a înlocui manualul ca mijloc de circulaţie a 
valorilor spirituale. Însă aceste păreri, ce emană din 
anumite convingeri, pot fi tălmăcite în chip şi fel, după 
structura ideologică a celui ce le judecă.

Realul nu ni-1 prezintă numai disciplina ştiinţifică, 
artistul poate şi el înfăptui opere, care să suscite acelaşi 
interes şi să aibă aceeaşi valoare. După cum matematica 
îşi exprimă în noţiunile ei modul în care gândeşte, tot 
astfel arta utilizează limbajul ei. Realitatea nu trebuie să 
fie socotită ca obiectivă, raportând-o numai la ceea ce 
există, gândirea omenească are aceeaşi valoare, un acelaşi 
centru existenţial, ca şi disciplinele reale. Spiritul nostru 
câştigă în intensitate atunci când efortul său caută să 
dezlege probleme lăuntrice, proprii eului său; viaţa 
interioară întrece cu mult problemele vieţii exterioare. De 
aici permanenţa acelui „cunoaşte-te pe tine însuţi”, care 
de-a lungul mileniilor a prezentat valoarea 
impresionantă a spiritului omenesc şi nu realitatea 
valorilor materiale, pe lângă care omul a trăit, dar care au 
dispărut cu timpul. Am ajuns în discuţia noastră la un 
punct de oprire.

Nu putem rezolva viitorul educaţiei intelectuale, dar 
am căutat să prezentăm o cale, o modalitate, care să ne 
uşureze sarcina. Profesorul, ca şi elevul, vor învăţa din 

toate aceste discuţiuni un singur lucru şi acesta este cel 
mai important din toate: a gândi. Respectul ce trebuie 
acordat acestei noţiuni are o valoare simbolică. De la 
filosofia greacă până astăzi, o seamă de creatori de elită s-
au străduit să înveţe acest nobil meşteşug, fiecare 
dăruindu-ne tributul cugetărilor sale. Toată 
spiritualitatea noastră se rezumă în fond la gândire. 
Pentru a fi conştienţi de aceasta, se pretinde o educaţie 
atentă şi serioasă. Personalitatea omenească se va 
structura după maturitatea cu care a reuşit să-şi formeze 
gândirea.

ajutat de idealismul sănătos, care există permanent în 
noi, să realizeze astfel o lume mai bună. Cum se va 
încadra individul în această lume mai bună? Ne 
răspunde Foerster: „nici unul, nici altul, (adică nici 
excesul realismului, nici al idealismului); voinţa 
individului trebuie să fie supusă lui Dumnezeu şi de aici, 
şi numai în armonie cu acest bine suprem, ea trebuie să fie 
supusă comunităţii.”.

b) Intelectualismul

Pedagogia contemporană înţelege importanţa 
cunoştinţelor ce le căpătăm spre a înălţa capitalul nostru 
spiritual, dar ne face atentă la lipsa de interes ce s-a arătat 
calităţii cunoştinţelor, avându-se în vedere numai 
raportul dintre cantitate şi nevoia socială. S-a înlocuit 
mentalitatea acelora care acordau prioritate 
intelectualismului, cu erudiţia, acest mod savant de 
înmagazinare a cunoştinţelor, searbăd şi lipsit de creaţie. 
A învăţa, presupune a raporta şi elementul critic la o 
anumită conduită, şi a le compara apoi cu ceea ce elevul 
aduce drept contribuţie proprie, înnăscută. Se formează 
în mintea sa noţiuni disparate, ce şi le-a însuşit, fără a le 
raporta la maturitatea sa de înţelegere. S-a crezut că este 
suficient ca memoria să fie încărcată cu anumite detalii, 
pentru a forma un elev conştient. Pedantismul, 
memorizarea, care slăbeşte funcţiunea gândirii, ne arată 
rezultatele slabe la care s-a ajuns. S-a acordat memoriei 
un respect exagerat. Totuşi să nu neglijăm valoarea pe 
care ea şi-a păstrat-o, în concepţia actuală a educaţiei. 
Obişnuinţa memoriei de a fi educată, pentru înţelegerea 
unor valori superioare, în sensul ce i-o acordă Bergson, 
are astăzi aceeaşi valoare ca în trecut. Apoi unele 
discipline ştiinţifice abuzează chiar de memorie, ca să 
poată obişnui elevul cu alfabetul disciplinei respective.

Exprimându-ne în mod psihologic, trebuie să 
accentuăm corelaţia care există între inteligenţă şi 
memorie. Cu toate că aparenţele acordă fiecăreia din ele 
o existenţă independentă, există totuşi o întrepătrundere 
atât de evidentă, încât William James a afirmat odată că 
„arta de a-şi aduce aminte este arta de a gândi.” 
Activitatea spirituală dă o altă structurare funcţiunii 
memoriei, o asociază individului, în aşa fel ca să-i 
formeze o îmbunătăţire, un progres în felul său de a 
gândi. Atunci, nu ne înşelăm dacă socotim 
intelectualismul drept o eroare a pedagogiei 
contemporane, aşa cum am menţionat la începutul 
acestui capitol?

Nu avem dreptul de a neglija valoarea 
intelectualismului, dar sunt câteva principii generale 
asupra înţelegerii educaţiei intelectuale, care ne 
îndreptăţesc uneori să le socotim ca eronate. În 
pedagogia veche, copilul nu a fost atât de admirat, nu 
existau în jurul lui preocupări atât de marcante, cum 
constatăm astăzi, unde se analizează orice frântură a 
vieţii sale, legându-le cu principiile mari ale vieţii. S-a 
lărgit orizontul de înţelegere al copilului, acesta 
constituie un rezultat valoros al noilor cercetări. Lumea 
copilului fiind cunoscută, s-a mărit câmpul de aplicaţie al 
educatorului, găsind datorită acestei metode, norme care 
să-i uşureze educaţia. Logica copiilor, observată de 
Spencer, este analizată de Dewey şi i se acordă locul 
cuvenit în cultivarea lor. Concepţia pedagogică a lui 
Dewey este rezultanta atmosferei sub care se prezintă 
viaţa americană, tributară la trei revoluţii, cum afirmă 
Hovre: „revoluţia intelectuală prin ştiinţa modernă; 
revoluţia industrială prin tehnica modernă; revoluţia 
socială prin democraţia modernă.” Aceste constatări vor 
crea copilului noi orizonturi, unde interesul, ca noţiune 
educativă de prim ordin, nu e nici căutat, nici forţat, ci 
iniţiativa personală emană din propriul impuls al 
copilului, care poate astfel să-şi explice elementele ce-l 
înconjoară. Nu se aleargă după rezultate, ci se constată, 
se valorifică această realitate. Aproape să credem că ar 
exista un interes înnăscut, atâta încredere acordă Dewey 
ambianţei, în care evoluează şi se formează cultura 
elevului. Interesul nu înseamnă plăcere sau recompensă. 
El nu pretinde pedeapsă, nu cunoaşte teroarea; am numi 
toate acestea superficialităţi. Interes înseamnă acţiune, 
dorinţa de a realiza ceva din proprie strădanie, ambiţia 
de a reuşi. Interesul formează mentalitatea nouă, despre 
care nu prea s-a vorbit până acuma: este vorba de 
elementul de seriozitate, maturitatea la care ajungi 
adâncind anumite idei.

Interesul, ca o ierarhie a vârstei şcolare, este apreciat 
de sistemul Dnei Montessori, care a căutat mai întâi să-1 
formeze la copiii anormali, ca de aici să contureze reguli 
pentru educaţia celor normali. Spontaneitatea muncii 
creatoare, încrederea în forţele proprii, ajută vieţii, spre a 
fi fragmentată de strădania copiilor, pentru a o cunoaşte 
şi a o înţelege. S-a uitat vechea mentalitate a disciplinei 
restrictive sau a obişnuinţei; noul înţeles al spontaneităţii 
şi interesului dă rezultate mult mai interesante. 
„Libertatea lăsată copiilor în a-şi alege exerciţiile, de a le 

prelungi cât vor, de a le reîncepe după dorinţă, realizează 
cu această ocazie adaptarea perfectă a educaţiei la 
individualitatea asupra căreia se exercită... Este apelul 
permanent la spontaneitatea copilului. Nici o achiziţie 
folositoare nu este lăsată la o parte în metoda Montessori 
şi toate exerciţiile sunt cu adevărat exerciţii de auto-
educaţie, pe care copilul şi le creează singur şi în deplină 
libertate.”

Educatorii au căutat să stabilească anumite 
impulsiuni vitale, care există în copil, forţându-se să 
explice cum iau naştere aceste centre de interes. Centrele 
de interes grupează nevoile copilului, după vârstă, astfel 
că fiecare epocă îşi va avea mentalitatea sa dezvăluită, 
dar totodată explicată. Această „globalizare” a 
cunoştinţelor ce se dau copiilor, (termenul de 
„globalizare” este introdus de către Decroly), nu reuşeşte 
însă a lărgi cadrul cunoştinţelor lor. Cu toate că intenţia 
lui Decroly, este tocmai de a-i familiariza cu mediul 
social, spre a forma din micile sale comunităţi de 
experimentare, pepiniere de înţelegere a societăţii, cu 
instituţiile ei reale. Pe Decroly nu-l interesează atât 
rezultatul muncii individuale ca atare, ci aportul pe care 
colectivul, grupa l-a adus, cu materialul ce i s-a dat, spre 
a încerca rezolvarea unei anumite chestiuni. Constatăm 
aici un fel de solidarism social, în care ajutorul şi 
interesul comun animă şi valorifică munca generală pe 
care elevii sunt puşi a o făuri.

Dar acest liberalism, cu care experimentatorii îşi 
gratifică discipolii, duce în mod normal la constatarea 
unor anumite excese sau mai bine spus, la anumite 
concesiuni. Trecerea de la faza muncii active, spre joc, nu 
este prea grea de făcut. Vom ajunge din nou la 
constrângere spre a obişnui elevul cu o nouă muncă 
serioasă. În faţa acestei grele situaţiuni, cum rămâne cu 
mentalitatea spontaneităţii, a elanului personal, despre 
care am vorbit mai înainte? Educaţia va apela totdeauna 
la ajutorul celui care cunoaşte normele respective; 
educatorul va căuta tocmai să arate copilului că în orice 
acţiune a sa, el depăşeşte vârsta pe care o are, el se apropie 
de o evoluţie, de o nouă înţelegere a acelor lucruri. 
Plăcerea ce o ai când înţelegi o realitate dată, îşi are un 
anumit drum pe care trebuie să-l străbată, până să ne 
putem bucura de rezultatul la care am ajuns. 
Constrângerea, dacă uneori pare că nu-şi are un rost al ei, 
ajunge cu adevărat rodnică, atunci când vom explica 
elevului motivul care ne-a silit să apelăm la ea, şi el îşi va 

da seama că am avut dreptate. Voinţa ce o pune în 
munca sa, repară greutatea constrângerii, depăşeşte 
dorinţa de a realiza ceea ce i se cere şi-i trezeşte la sfârşit 
satisfacţia sufletească. Vreau să spun că interesul este în 
directă legătură cu acţiunea, în dauna elementului 
sforţării. Astfel vom ajunge la efortul moral, care 
mulţumeşte pe deplin ambianţa în care elevul activează. 
De aici vom face următoarea constatare interesantă: 
fiecare disciplină, care foloseşte anumite norme pentru a 
fi înţeleasă, ne va da o reconfortare morală de aceeaşi 
natură, ori de câte ori vom reuşi a duce la bun sfârşit 
unele din problemele ei. Adică, încurajarea morală ne 
încadrează în disciplina respectivă şi ne pregăteşte să 
valorificăm satisfacţia sufletească a lucrului înfăptuit.

Prin cunoştinţele ce ni le-am însuşit, nu avansăm în 
cunoaşterea vieţii. Logica bergsoniană ne învaţă despre o 
nouă capacitate a minţii noastre: inventivitatea elevului, 
care va fi chemată la acţiune. Oricare fel de operă, 
executată de creatorul ei, trebuie să nască în sufletul 
elevului o nouă viaţa, să se reîncarneze după structura sa 
şi numai această explicaţie îl va face să înţeleagă adevărata 
valoare a operei respective. Acest efort atât de dificil nu 
va avea grabnică căutare, însă reprezintă o metodă care 
necesită discuţii. Vrem să scoatem de aici numai un 
singur amănunt: această nouă concepţie de a gândi 
asupra fiecărei discipline ne sugerează analiza, ce vom 
încerca s-o facem asupra materiei de învăţământ.

Au oare disciplinele pe care le cunoaştem, o circulaţie 
egală în educaţie? Desigur că nu. Pe lângă apărători 
fanatici ai mentalităţii ştiinţifice, ce ajută la formarea 
omului în genere, întâlnim susţinători de un acelaşi elan, 
ai valorilor spirituale. Să nu uităm că aceste materii 
trebuie să ne înveţe numai cunoaşterea vieţii şi nicidecum 
utilizarea vieţii pentru anumite rosturi materiale. Ori 
cunoaşterea vieţii ne impune să acordăm un rang egal 
tuturor acelor noţiuni care ne descoperă fiecare fragment 
al vieţii, urmând ca sinteza s-o găsim în acordul moral şi 
religios al tuturor năzuinţelor de mai sus.

Spencer gratifică ştiinţa cu toate elogiile, îi acordă 
chiar rolul unei morale supreme, numai pentru a o 
permanentiza în sistemul său educativ. Durkheim 
temperează zelul spencerian, în sensul că înţelege ştiinţa 
ca o matematică universală, în care fiecare disciplină se 
guvernează după legile ei imuabile. Explicaţiile acestei 
metode, cu limitele respective pe care trebuie să le 
respectăm, înglobează şi ştiinţele spiritului, în acest mod 
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Un poet cu certificat european
Horia Bădescu adaugă bibliografiei sale remarcabile, 

după 1990, o sumă de cărţi apărute în spaţiul francofon 
european, unele fiind traduceri ale unor volume „româneşti”, 
altele, scrise în limba franceză...Pentru aceste volume – 
poezie, proză, eseu –, autorul a primit, în 2004, Premiul 
european de poezie francofonă „Leopold Sédar Senghor”; e 
un fel de afirmare exemplară pentru, ceea ce se numeşte 
(re)integrarea culturii noastre în spaţiul european... Ce pot citi 
românii în aceste cărţi „franţuzeşti” prin raportare cu 
volumele „româneşti” cunoscute ale poetului, de la Marile 
Eleusii (1971) şi Nevăzutele urse (1975) la Fierul spinilor 
(1995), Ronsete (1995), Portret apocrif (1998) şi Ziua 
cenuşii (2000)? Rămîn tragica răzvrătire a poetului împotriva 
propriei condiţii şi glisarea permanentă spre metafizic, spre 
interogaţie şi nelinişte, pînă la întîlnirea cu sentimentul 
religios; în aceste ultime cărţi, ca şi în precedentele, 
redescoperim aceeaşi lume unde nu se mai aude decît inima 
„urlînd a pustiu în ruinele veacului”. Ceea ce se modifică în 
chip radical sînt mijloacele de expresie poetică; nici tonul 
baladesc, elegiac din Anotimpurile, nici pamfletul, 
nemulţumirea, revolta, starea explozivă din Furcile caudine, 
cum nici neoromantismul şi tema medievală din Ziua 
cenuşii nu se mai regăsesc în silogismele şi lirica 
esenţializată din Abatoarele tăcerii ori Vîntul şi flacăra.

Horia Bădescu inventa, altădată, ronsetul (o 
„fermecătoare combinaţie de rondel şi ronset”, cum îl definea 
Liviu Petrescu); azi (re)inventează silogismul, provocînd 
poezia cu o „formă” descoperită de Aristotel, care pare cu 
totul străină esenţei lirismului... Silogismele drumului, 
Abatoarele tăcerii şi Vîntul şi flacăra sînt, toate, ale Fiinţei 
(cum, heideggerian, spune poetul) şi, fiecare, al unei realităţi 
anume din structura acesteia. O carte despre drumul/calea 
eului; o alta, despre timpul/vremea sa; în fine, a treia, despre 
disperarea de a fi. Raţionamentul deductiv al silogismului 
oferă o poezie a disocierilor fine în orizontul filosofiei (care 
l-a tentat mereu pe poet, în buna tradiţie a ardelenilor, 
începînd cu Lucian Blaga: Meşterul Manole sau imanenţa 
tragicului, Memoria Fiinţei – poezia şi sacrul sînt volume 
care se circumscriu acestui orizont); altfel, poemul respectă 
întocmai structura silogismului amintita mai înainte: „De 
nicăierea drumul nu vine/şi niciunde nu merge./Din 
nicăierea, niciundele-şi află drum/în niciunde./Din niciunde, 
nicăierea în nicăieri/îşi află cărarea;/orice drum vine şi duce-
n/el însuşi”. Silogismele drumului este un poem (nici una 
din cărţi nu conţine „poezii”, ci un singur poem fragmentat) 
despre starea de drum care e însăşi starea de existenţă a 
lucrului şi fiinţei: aceasta în-fiinţează drumul: „Un drum este 
o întrebare a Fiinţei/despre ea însăşi;/cel ce pe drum 
merge/înfiinţîndu-l/este răspunsul”. Poemul cărţii arată o 
mare disponibilitate de a încărca semantic şi, desigur, 
filosofic un lexic părând a fi format din sinonime: drum, 
cărare, cale. Drumul e al conexiunilor între lumină şi 
întuneric, între viaţă şi moarte, trecere şi nemişcare, sine şi 
sine; calea e ţinta, ea naşte drumul în efortul de a-l găsi pe 
cel „fără-de-chip”. Scriind despre drum şi cale, Horia 
Bădescu scrie, în fond, silogismele poemului şi stării 
esenţiale a poetului; astfel: „Poemul este el însuşi/un 
drum./Drumul poemului/este poemul însuşi./Pe drumul 
poemului/nu poemul este cel care/umblă;/pe drumul 
poemului/rătăceşte pulberea/de pe tălpile/morţii”.

Despre asfinţitul fiinţei e vorba în Abatoarele tăcerii şi 
Vântul şi flacăra, cărţi care se nasc între torentul 
secundelor” şi „paşii eterni răsunând în subteranele fiinţei”. 
Silogismele din prima carte erau ale concluziei care nu 
admite întrebarea ulterioară; poemele din Abatoarele tăcerii 
şi Vîntul şi flacăra sunt ale interogaţiei active adresate lumii 
şi sinelui... Interogaţiile sînt, în fond, „paşii eterni” care se 
adună în „torentul secundelor” şi doar poetului („cerşetor de 
cuvinte”) îi sînt date răspunsurile totdeauna aproximate – cu 
vorbele lui Horia Bădescu, îi cade în palmă „tencuiala 
neantului”....

Între ronsetele şi baladele „crâşmei lui Mongolu” din 
primele cărţi şi silogismele acestora din urmă se scrie poezia 
unuia dintre cei mai importanţi scriitori români, cu “certificat 
european” autentic.

Ioan HOLBAN

Tradiţia şi inovaţia se întâlnesc în poezia lui Horia 
Bădescu într-o ecuaţie sufletească şi stilistică profund 
personalizată…Poezia lui Horia Bădescu nu e nici 
ludică, nici tragică. Ea este dincolo de stările extreme, 
ca o emanaţie obişnuită a stărilor firii.

Romul MUNTEANU
                     

Horia Bădescu îşi asumă poezia fiinţei şi a rostirii şi 
o substituie aproape total poeziei existenţiale. Poetul, în 
această accepţie,  nu are o biografie profană, are doar o 
biografie mitică. El iese în lume ca să contemple 
universul, iubeşte ca să înveţe lecţia singurătăţii, vede 
efemerul şi gândeşte eternitatea.

Eugen SIMION

În catedrala poemului, Horia Bădescu intră ca un 
organist virtuoz, stăpân pe întreaga claviatură. Fuga pe 
care o intonează expert nu e alta decât aceea 
inexorabilă şi mistuitoare a timpului. Printre poeţii din 
generaţia echinoxistă e cel care ştie cel mai bine lecţia 
lui Leopardi : a reprezenta moartea înseamnă a reda 
omului, măcar pentru o clipă, viaţa pe care a pierdut-o.

Ioan ADAM

salonul literar

16 CRONICA

pe drumul poemului
rătăceşte pulberea
de pe tălpile
morţii.

Din Furcile caudine

Ni s-au tocit picioarele de mers,
pe faţa noastră vânturile ară,
întunecata ochilor secară
de coasa serii spicul şi l-a şters.
Ne iese părul ţestelor invers
şi dinţii-şi sapă înapoi sălaşe,
în gropile memoriei se-ngroaşe
gunoiul aruncat din univers.
Doar pieile cât ne mai învelesc
şi aţa vinelor nu se descoase ;
prin larma sângelui, se-aud în oase 
ferigile pustiului cum cresc

încolăcindu-ne încet grumazul.
Mai caută-mi cu mâinile obrazul !   

Cu câini de pază ni se ţine viaţa.
Cu sărbători ni-e sufletul hrănit.
In domul burţii, hirotonisit,
îngerul fricii îşi întoarce faţa.
Ce linişte-i în inimile noastre!
Ce pace ni s-a aşezat pe chip !
In locul nostru, marele tertip
tichia geniului şi-o recunoaşte.
Mai goi ca goii cei dintâi din Rai,
Adami ai celei mai perfecte lumi,
preafericiţi pe care îi însumi
între nevăzători si fără grai,

sub iluzorii pomi, păziţi de harpe,
visăm în somn năluca unui şarpe.

Încep s-aud trosnind împărăţia :

bicisnici, hoţi, lichele, trădători ;
rămâne bâlciul agăţat de sfori
şi în urechea lumii vorbăria.
Şi şobolanii care să socoată
cât loc uscat sub punte a rămas
şi liota de nespălată gloată
înfulecând flămând la parastas
şi deşuchiaţii prea setoşi să urle
tot ce-au tăcut, cu pantalonii uzi,
şi toţi dogmaticii rămaşi lehuzi,
cu sfincterele îngheţate-n surle ;

şi noi rămânem, Sancho, mai departe,
un biet nebun, un înţelept şi-o carte.

Nu pot nicicum pricepe limba voatră ;
auzul meu, cât aş voi să-ncerc,
nu poate prinde arta preamăiastră
cu care-n jurul cozii faceţi cerc !
Iznoave, ifos, dulce morfoleală
cât vorbele nu costă mai nimic ;
sub poleita lor înghesuială
îşi fată munţii sâmburul pitic.
Negoţul iezuitelor vocale
înalţă cursul proştilor la preţ ;
cum vrei din găunoasele pocale
să curgă altceva decât dispreţ

pentru umilul verb prin care, greu,
un melc răspunde pân' la Dumnezeu ? 

Ne zbatem între strigăt şi tăcere
şi aşteptăm prostia să ne joace,
cum peştii în tăioasele carmace
îşi irosesc sălbatica putere.
Inghesuiţi sub stranii carapace
ne roadem trupul, precum lemnul carii,
şi-ngăduim în lume jugănarii
luminii, în slinoase-le cojoace.

Am ferma convingere că poezia nu este doar o 
chestiune de expresivitate a limbajului, ci şi, şi mai ales, 
un fel de a ne trăi umanitatea. O locuire poetică a lumii, 
după expresia holderliniană!  O trăire a vieţii cu şi prin 
poem.

Din Silogismele drumului

La un capăt al drumului se află
naşterea,
la celălat moartea,
dacă între sine şi sine
călătoreşte drumul
atunci viaţa
nu-i altceva
decât nesfârşita călătorie
a morţii
în propria-i naştere.

Orice lucru călătoreşte cu propria
umbră ;

numai drumul călătoreşte cu umbrele
lucrurilor,
el singur se află în neclintită
amiază,
el singur străluceşte
de propria lui nefiinţă.

Fiecare pe drumul lui
în cale sa umblă
dar calea adesea 
n-o ştie.
Fiecare în calea sa
drumul şi-l caută
şi-adesea
nu-l află.
Fiecare cale e-închipuirea 
fără-de-chipului,
fiece drum
e uitare de sine.

Ca despre el să dea seamă, 
drumul de sine trebuie
să se despartă ;
acolo unde drumul se desparte de sine
acolo nu-i capătul,
ci începutul,
despărţirea de sine a drumului
e despărţirea stării de drum
de starea de moarte.

Poemul este el însuşi
un drum.
Drumul poemului
este poemul însuşi.
Pe drumul poemului
nu poemul este cel care
umblă ;

Aprilie 2013

Horia BĂDESCU
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Mişei cu rând, eroi cu socoteală,
de gură şi de-agoniseală buni,
în târla noastră plină de minciuni
ne-am aşezat aceeaşi rânduială

şi, prinţi ai adevărului în rate,
ne pute gura a eternitate.

Din Dinaintea ta merge tăcerea

*

Înăuntru începe după-amiaza,
înăuntru şi dincolo,
dincolo de şi înainte,
înainte de
fiindcă după e tot un înainte de 
nenăscut;
mărturiseşte despre tine
ca despre uitare,
erai înainte de-a fi
memorie 
dar dincolo de 
memorie nu vei mai fi,
ci uitarea utării,
mărturiseşte cu umbra ta,
cu umbra ta dator eşti
luminii,
cu umbra ta dator eşti
celei ce te duce spre tine,
celei ce te duce spre tine,
cu tine pre tine călcând.

*

E un vuiet în jur,
un vaier abia auzit,
cum lui însuşi s-ar spovedi sufletul,
cum ar trece roua prin cuţitele
nopţii,

cum ar plânge îngerii
în subteranele întunericului.
E un vuiet în jur
şi nimeni n-aude
şi nimeni cu sine însuşi nu se-nsoţeşte
s-ajungă
în văile plângerii,
nimeni nu măsoară povara datornicului,
nici lepădarea pe care o ţes cocoşii
în memoria timpului,
nimeni nu ştie ce oră e...
E doar un vuiet
şi-un vaier abia auzit,
un murmur 
precum şoapta unei femei 
frământând cu tălpile 
cerul
în aşteparea sămânţei. 

*

Dintr-un altcândva
care fusese acum
mai înainte de-a fi ceea ce nu mai este;
şi totuşi
viaţa ta,
meningele pe care Dumnezeu îşi numără paşii
prin cenuşa cuvântului.
În rest
puterea de-a te aduce aminte,
puterea de-a rămâne-n picioare
precum osul copacului
în care-a zămislit meoria
vântului. 

*

Nimic nu mai trece
dincolo de abisul

memoriei.
Carnea ta
nu mai e decât amintirea
unor cuvinte:
o, Doamne, mireasma femeii tale
care te străbate 
şi te cutreieră
şi e un vânt rece şi pustiu,
un viscol
îngropat în troienele
sângelui,
mireasma femeii tale
şi mireasma ţărânii
în care-ngenunchi să afli
tărâmul
prin care umblă Dumnezeu
învelit în despuiata lui
frumuseţe,
o, arşiţa toamnelor tale
nebune de pustiitele vremuri
şi veri,
peste care bate clopotul
cuvintelor
pierdute-n tărâmul care încă
nu le-a născut!

*

Poemul,
şi vorbele,
ecouri din bâlbâiala
neantului
acolo unde începe
gramatica sângelui şi sintaxa
tăcerii.
Poemul,
în uitarea cuvintelor.

Aprilie 2013

Prin impresionanta complexitate a operei sale, prin 
recuperarea, în poezia sa, a tradiţiilor marelui lirism, 
prin voinţa de afirmare a « unui nou umanism », 
întemeiat în esenţă pe o viziune integratoare şi 
cosmocentrică, Horia Bădescu se situează printre 
scriitorii reprezentativi pe care îi literatura română din 
ultimii ani.

Liviu PETRESCU

Poezie fără înflorituri şi având o încărcătură 
emoţională egală cu aceea a poeziei lui Osim 
Mandelştam, ea se înscrie într-o căutare necurmată a 
Fiinţei ceea ce face din ea, din prezenţa ei discretă în 
regnul actual al inteligenţei şi competiţiei, una dintre 
vocile esenţiale ale timpului nostru, descoperind 
invizibilul sub suprafaţa înşelătoare a lucrurilor, 
ascultând bătaia de inimă a lumii dar rămânând mereu 
atentă la semnele prin care el (invizibilul) se revelează. 
»

Yvan MECIF

Horia Bădescu spiritualizează discursul poetic fără 
a sacrifica lirismul, starea de graţie ce se naşte tocmai 
din mecanica simplă, dar densă a versului, din 
lapidaritatea de efigie a întregului poem.

Răzvan VONCU

Poemele lui Horia Bădescu răspund vizionarului 
său eseu despre «  Poezie şi sacru », intitulat Memoria 
Fiinţei, publicat în colecţia « Transdisciplinaritate » a 
Editurii Du Rocher. El este un poet mistic autonom şi 
neconvenţional, în sensul lui Novalis pentru care «  
poezia este religia originară a umanităţii » sau în sensul 
în care mistica sa nu este înfeudată nici unei obedienţe 
religioase. Ceea ce Bădescu numeşte într-un mod atât 
de aparte « şamanismul poeziei » revelează « puterea 
incantatorie a poemului » a cărei « vrajă sărbătorească »  
provoacă înminunarea conştiinţei lectorului. Limbajul 
lui Bădescu este opusul a ceea ce Borges numea poezia 
fosilă a limbajului balizat şi banalizat. Mai ales sensul 
este cel pe care Bădescu îl defosilizează pentru a da 
semnelor un nou înteles.

Michel CAMUS

Poezia lui Horia Bădescu răspunde unei necesităţi 
vitale. Ea nu cântă pentru a seduce, ci pentru a salva. 
Ea constituie un exerciţiu de supravieţuire în dublu 
sens, omenesc şi mistic. Aici, acum şi în altundele 
sperat.

Jean Max TIXIER 

Nu pe degeaba peste cinsprezece cărţi ale 
românului Horia Badescu şi-au găsit editori în diverse 
ţări şi continente. El n-a încetat nicio clipă să foreze în 
adâncurile poeziei şi să adresez abisului întrebările 
omului… Horia Badescu ne precede în pustietăţile 
nostre. Şi înalţă reperele.

Luc NORIN

Horia Bădescu evoluează în paradigma unui 
modernism care, în literatura română, nu şi-a epuizat 
încă resursele şi al cărui prestigiu n-a putut fi 
compromis prin manifestari insurecţionale... Este o 
poezie existenţială în care marile spaime şi interogaţii 
ale omului contemporan rămîn aceleaşi pretutindeni.

Petru POANTĂ

Poemele lui Horia Bădescu sunt manifeste solemne, 
grave şi expresive în contra micşorării omului locuitor 
al satului universal. Dacă baladele sale de odinioară 
erau ceremonii melodice ale stărilor omeneşti, iar 
ronstele ( specie inventată de Horia Bădescu) exersau 
libertăţile constrângerii, poemele-strigăt de-acum 
vorbesc răspicat şi cu disperare calmă despre timp, 
trecere, moarte, verticalitate în ciuda seismelor istorice, 
obstinat pariu pe încă măreţia omului, pe verticalitatea 
sa, pe înalta sa fragilitate.”

Irina PETRAŞ

Prin Ziua cenuşii  Horia Bădescu se dovedeşte a fi 
unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai 
promoţiei 70. Precum Mihai Ursachi, el islustrează 
romantismul fără de vârstă.

Liviu GRĂSOIU

“Drumul poemului / este poemul însuşi”
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Pe Aleea de Coloanelor Saul  îmi descrie cu lux de 
amănunte sistemul de guvernare propus de Platon, 
dintr-o singură răsuflare. La sfîrşit, îşi trage cu greu 
aerul şi strigă: Omul acela era un mare  idealist, deşi nu 
credea în Dumnezeu! Şi asta, după ce mi-a expus 
anterior mitul peşterii!

- Iată că  filosoful este singurul în stare să recunoască 
ce este bun, şi singurul care poate să atingă absolutul, el 
este singurul în stare să conducă societatea!

Halal,  concluzie! Cred că Saul a înnebunit. Prea le ia 
pe toate în serios.  Mă uit cu atenţie, insul acesta hirsut 
seamănă cu o Idee, iar eu vreau să fac o baie, de aceea 
mă îndrept spre baia de lîngă casa de toleranţă, baia 
Scholastica.  E nevoie să-mi curăţ trupul de a atîta zgură 
istorică, şi cine ştie, pe furiş, să intru Acolo...

După baie, o dulce molşeală te cumprinde, 
călătorule, şi interesul pentru Casa Plăcerilor scade 
brusc. Îmi dau întîlnire cu Anaforeea pe Drumul 
Arcadian.  Cum ne vedem, mă simt mustrat de ochii ei 
azurii şi de zîmbetul complice. Eu fug spre dreapta, dar 
drumul  lui Arcadius se închide. Siderat. Ce oameni, 
aceşti indivizi care au creat modernitatea!  Drumul  
care făcea legătura dintre port şi amfiteatru, avea o 
lungime de 600 metri şi era lat de 11 metri, partea 
laterală fiind pavată cu mozaic, îmi sugerează 
Anaforeea. Mă interesa să văd  cele patru coloane înalte 
cu statuile celor patru evanghelişti.  Mister, o plăcuţă 
mîzgălită cu roşu ne îngheaţă paşii, aşa că ne-am întors 
cu frustrarea în suflet şi ne-am a agăţat de amfiteatrul 
cel mare, unde se juca o piesă de război. Acolo, mult 
sînge, zăngănit de săbii şi roşu, mult roşu... Strada 
Arcadelor, care adăpostea magazinele negustorilor, îmi 
suflă Anaforeea, era luminată noaptea cu nişte opaiţe 
alimentate cu ulei de măsline, evindent! Saul, şi el, în 
mijlocul scenei, jucînd un rol minor încă, pe acela de 
Apostol al nesiguranţei. Surprinzător, mă zăreşte,  se 
desprinde din trupa haotică,  şi vine către mine, se 
pleacă slugarnic, pare că se simte vinovat pentru 
încălcarea unor reguli ale cetăţii. Subtil, după cîte îl 
cunosc, va fi  instigat publicul la o altă religie. Au făcut-
o şi alţii, şi-au păţit-o! Ştiam că va fi pedepsit şi că va fi 
închis , dar că va fi din nou liber. Şi el ştia asta. Şi-a 
asumat toate riscurile.  Aşa l-am înţeles pe Saul.  
Citindu-l pe Platon şi făcînd cunoştinţă cu Socrate. Prin 
acesta.

Fidel discipol al lui Socrate, filosoful, adică Platon,   
ştia că esenţa scrierilor sale este definirea ideilor morale:  
curajul, prietenia, pietatea, înţelepciunea, virtutea. Este 
suficient să cunoşti Binele, spune,  pentru a-l practica, în 
consecinţă, ştiinţa este virtute, ignoranţa viciu. 

-  Greşim din ignoranţă, îmi sugerează Anaforeea, şi 
rîde. Cu gîndul la Socrate.

- Binele este scopul suprem al Omului şi explică 
existenţa Universului, ascult gîndul Apostolului şi mă 
minunez, prin acest gînd vorbeşte Iisus, şi, iată, lumina!

Înrudirea dintre Socrate şi Iisus, în lumea ideilor,  e 
aproape, îmi sugerează Saul,  care se lipeşte nepermis 
de mult de Anaforeea, ( ghiuj bătrîn!) cei doi  
dialoghează, concurează de la egal la egal pentru 
înţelegerea şi desăvîrşirea fiinţei morale şi aflarea 
adevărului, ambii sunt îndreptaţi către sensuri. Care 
sensuri? Acelea ale umanului, mi se răspunde din 
scenă.  Socrate va deschide discuţia despre Divinitate, 
iar Iisus îi va răspunde că aceasta este Dumnezeul unic. 
Interogativ, semerit şi ironic, Socrate îl va întreba 
despre răul din lume, iar Iisus îi va spune că acesta este 
apanajul Satanei, care va fi aruncat în Iad, şi ce este 
Iadul? va veni întrebarea. I se va răspunde că Iadul este 

un loc cumplit, anume creat de către Dumnezeu  pentru 
cei necredincioşi, iar aceştia vor fi torturaţi pe veşnicie 
de diavoli. Aşadar, Dumnezeu este unul răzbunător şi 
războinic, spune Socrate, în contrariu cu ceea ce spui, 
Doamne, că este bun, milos, milostiv. La această 
întrebare, logica Mîntuitorului se schimbă ciudat: 
misterioase sunt căile Domnului! La asemenea răspuns 
discuţia rămîne în coadă de peşte, pe cînd Socrate 
zîmbeşte asemnea lui Saul, în faţa unui public imaginar.

- Răspunsurile tale, Doamne, se izbesc ca pietrele de 
un perete orb ! Dumnezeul tău nu este şi Dumnezeul 
meu, mai spune Socrate, pe cînd Iisus, răscolit de 
curajul filosofului, răbufneşte.

- Toţi veţi plăti pentru necredinţa voastră, iar tu, 
Socrate, vei fi nevoit să bei la sfîrşitul vieţii tale cucuta! 

- Fiecare dintre noi va muri în felul său,  după arderea 
fiecăruia, spune Socrate,  din acelaşi zîmbet smerit. 

Precum s-a spus, Socrate va muri calm, sub pecetea 
demnităţii înţeleptului, înconjurat de uceniicii fideli şi 
atenţi, care-i sorb cuvintele, pe cînd moartea lui Iisus va 
fi una violentă, sub pecetea ororii şi a sîngelui vărsat din 
numeroasele răni ale trupului. Socrate soarbe otrava 
nedureroasă oferită de temnicer, pe cînd Iisus, părăsit şi 
trădat de ai săi se zbate în chinuri pe cruce. Socrate 
moare ca un demnitar, pe cînd Iisus ca un netebnic, între 
doi tîlhari, Socrate mulţumeşte zeilor că scapă de 
vicisitudinile vieţii materiale, pe cînd Iisus îl invocă 
crud pe Dumnezeu: De ce m-ai părăsit?

Ambele morţi sunt umane, aceea a lui Socrate  este 
măreaţă, aceea a lui Iisus tragică, tulburătoare, atingînd 
straturile bazale ale  demnităţii umane. Ambele reflectă 
însă, prin contrast, condiţia umană. Apoi m-am trezit 
într-un murmur care nu ştiu de unde venea. Şi acel 
murmur se făcea a fi o imploraţie către dragoste, şi 

Vasile POPA HOMICEANU 

fascinaţia lecturii

Lectura este o îndeletnicire necesară pe linia unei 
evoluţii normale de cunoaştere. De aici cerinţa punerii 
în valoare a colecţiilor de carte, a patrimoniului la care 
au acces cititorii din comunitate. Modernizarea 
bibliotecii publice trebuie să aibă loc sub imperativul 
dreptului fundamental de acces liber şi nediscri-
minatoriu la informaţie, singura capabilă să asigure 
şanse reale şi egale de reuşită oamenilor în societate. 
Biblioteca publică îşi derulează exerciţiul dinamic faţă 
de publicul cititor, continuând să fie un mediu formativ 
şi informativ pentru toate categoriile socio-profesionale, 
îmbinând armonios tradiţia cu impera-tivele 
contemporaneităţii. În principiile selecţiei care 
argumentează sistemul de achiziţie a cărţilor se 
regăseşte prioritatea existenţei publicaţiilor pentru toate 
vârstele – de la copii şi adolescenţi, la adulţi şi vârstnici. 
După preferinţele cititorilor, literatura răspunde în fel şi 
chip, apreciată fiind după fantezia şi realismul ei, după 
stil şi metaforă, sensibilitate şi patetism, după sclipirile 
de idei, care pot merge până la cele mai subtile 
paradoxuri şi drame. Autorii sunt idilici, romantici, 
dramatici, moderni, postmoderni, ştiinţifico-fantastici, 
suprarealişti... Pragmatica dis-cursului (textului) este de 
neimaginat în absenţa prac-ticii lecturii, care practică, la 
rândul ei, nu poate fi concepută fără accesul la carte. Un 
lanţ logic care cu-prinde, pe mai departe, ştiinţa 
utilizării informaţiei luată din carte şi transpusă în 
„câmpul” creaţiei tehnice, culturale, filosofice etc.

Modelul ideal de lectură este determinat de modelul 
ideal al textului, aici apare legătura osmotică între 
scriere şi receptare care se înscrie în ecuaţia comunicării 

între cei doi parteneri – autor şi cititor. 
Importantă în activitatea unei biblioteci 
publice este analiza dinamicii lecturii, un 
indicator al reliefării structurii socio-
profesionale a populaţiei cititoare, un 
parametru care intră în statistica pe ţară şi 
apoi în plan mondial. Realizarea indicelui de 
lectură per cititor, per locuitor, al celui de 
atragere la lectură, al celui de circulaţie a 
cărţilor intră în sistemul general de analiză 
fără de care nu se poate aprecia semnificaţia 
lecturii publice în ansamblul stării culturale a 
unei naţii. Lectura publică este un barometru 
sensibil al socialului şi culturalului, el 
exprimă aderenţa indivizilor la starea de 
spirit, la cultură şi civilizaţie. Lectura, ca act 
cultural fundamental, se expune legilor 
generale ale existenţei culturale – are 
conţinut, formă, se modifică, evoluează, 
devine o valoare etc. Iată suficiente 

argumente în susţinerea importanţei pe care o prezintă 
lectura publică în condiţiile în care bibliotecile au 
numeroase posibilităţi pentru derularea corectă şi 
civilizată a acestui fenomen în comunităţile respective. 

În urmă cu multe decenii, bibliotecile erau locuri 
mai degrabă triste, austere, rebarbative, unde publicul 
nu mergea cu prea multă plăcere. Acolo unde au 
intervenit însă investiţii de stat, s-a produs un miracol 
care a modificat esenţial atitudinea publicului faţă de 
lectură. Bibliotecile trebuie văzute ca organisme vii, ca 
spaţii ale dialogului cultural, spaţii agreabile, 
primitoare care stimulează dorinţa de a citi, de a 
deprinde plăcerea lecturii. Montaigne, mare înţelept, 
mare eseist, mare iubitor de cărţi, spunea că nu este 
durere cât de adâncă pe care să n-o alunge o jumătate 
de ceas de bibliotecă. După Mircea Eliade, intelectul 
provine după ce citeşti mult pentru a putea citi şi 
înlăuntrul lucrurilor. Intelectual este cel ce se apleacă 
îndelung asupra studiului şi a reflecţiei, cel care are 
minte, gândire, raţiune. După Garabet Ibrăileanu, 
toleranţa este produsul cel mai înalt al culturii 
sufleteşti, dar această cultură se obţine prin multă 
lectură.

Principiile lecturii publice nu se pot limita doar la 
câteva aspecte cum sunt cele de practică, preferinţe, 
modalităţi de stimulare, evoluţie, reguli, structurare, 
integrare şi încă altele, ele trebuie văzute şi analizate în 
capitolul larg al culturii. Cine spunea că lectura nu 
conjugă persoane-obiect ci destine? Aparenţa ei 
pedagogică are întotdeauna o finalitate practică, iar 
cultura poate fi înlocuitorul sentimentului de inutilitate, 
al deznădejdii şi tristeţii, al resurselor de imoral şi 
ignoranţă. Existenţa omului cult salvează în mare 
măsură ideea de vibraţie asupra a tot ce înseamnă spirit 
şi înţelepciune.

Dar cititorul iniţiat trebuie privit şi din unghiul 
evoluţiei ulterioare a personalităţii culturale în devenire 
sau din cel al rezultatului conturat ca act de deliberată 
alegere, cel al culturii prelucrate axiologic prin lectură. 
Procesul începe din şcoală şi continuă cu formaţia 
spirituală în timp, două etape distincte, uneori paralele 
dar niciodată suprapuse pe deplin. Se începe cu clasicii 
literaturii autohtone, se prelungeşte cu cei ai literaturii 
universale, cu autorii marilor epopei ale lumii, apoi 
sunt adânciţi cei mai apropiaţi preferinţelor intelectuale 
şi sufleteşti. Lectura devine acum concentrată şi 
influentă total. Grupul de înrâuriri se lărgeşte, se 
adânceşte, se asimilează, cantitatea de lectură în sine 
devine impresionantă, acum apare filtrarea personală 
care consolidează propria forţă de iradiere, acum intră 
în combinaţie cu cea a textului. Modul şi componenţa 
lecturilor marchează înseşi viziunea şi imaginaţia celui 
ce a căzut „victimă” principiului individualităţii de 
lectură, fără de care nu poate fi conceput principiul 
individualităţii creatoare. Drumul rămâne deschis spre o 
continuă evoluţie a lecturilor, gândirii, orizonturilor, 
speranţelor.

venea de pe buzele lui, şi acele cuvinte vor fi scrise într-o 
epistolă, aceea către Corinteni, de aceea m-am grăbit s-o 
memorez şi s-o scriu într-un caiet al conştiinţei, iar el era 
parcă pierdut, cu ochii duşi în sfere abstracte, în care 
credea. Saul  murmura despre dragoste, şi-i sorbeam 
cuvintele: 

1. De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, şi 
dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval 
răsunător.

2. Şi de-aş avea darul prorociei şi toate le-aş cunoaşte şi 
orice ştiinţă, şi de-aş avea credinţă să mut munţii, iar 
dragoste nu am, nimic nu sunt.

3. Şi de-aş împărţi toată avuţia mea, şi aş da trupul meu ca 
să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte.

4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, 
dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.

5. Dragostea nu se poartă  cu necuviiţă,  nu caută ale sale, 
nu se aprinde de mînie, nu gîndeşte răul.

6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, 

toate le rabdă.
8. Dragostea nu cade niciodată, cît despre prorocii - se vor 

desfiinţa, darul limbilor va înceta, ştiinţa se va sfîrşi;
9. Pentru că în parte cunoaştem şi în parte prorocim.
10. Dar cînd va veni ceea ce e desăvîrşit, atunci ceea ce este 

în parte se va desfiinţa.
11. Cînd eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un 

copil, judecam ca un copil, dar de cînd m-am făcut bărbat, am 
lepădat cele ale copilului.

12.Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar 
atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi 
cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu.

13. Şi acum rămîn acestea trei: credinţa, nădejdea şi 
dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.

Nicicînd n-am ascultat un poem mai minunat, şi am 
început a murmura,  dacă dragoste nu am, nimic nu sunt! 

Nicolae BUSUIOC

Aprilie 2013

Exerciţiul dinamic şi flexibil al 
bibliotecii publice

Drumuri
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În limba pieţei de schimb, a negării care practică 
evaluarea-luarea, se comunică excomunicarea semenului, 
cu confiscarea locului lui de a fi, a lucrurilor lui; în fapt, 
negustorii vorbesc limba lucrurilor, ei comunică lucruri 
(gr., pragmas) - fără de saţ şi fără de soţ fiind, ei îşi 
despart semenii de propriile lor lucruri, spre a le poseda. 
În sfera valorii, mai nou, interesant se arată faptul că, la 
fel oricărei creaţii demne de acest nume, câştigului i se 
atribuie, i se recunoaşte, „originalitatea”. Desigur, 
originalitatea câştigului duce la originalitatea 
câştigătorului. Pe piaţa de schimb, pe „locul fără de loc”, 
instantaneu şi exploziv chiar - de felul simultaneităţii 
izomorfist-culturale, valoric consistente -, un lucru e 
recunoscut, se originează ca a fi „de peste tot”, cu 
dimensiune, neantizantă menire, globalizatoare. (În acest 
caz, neantul se dovedeşte domeniu de „a fi” al creaţiei.)

Cum se ştie, adus pe piaţă, ca marfă, un lucru (de 
exemplu) nu mai aparţine unui anumit om, loc, globului, 
ci globalizării; după cum, ca fiinţare - rost şi rostire - de 
piaţă, omul nu mai aparţine lui însuşi, omului, ca fiinţă, 
ca fiind cu cauză din sine adică, căci schimbul de piaţă 
tocmai schimbă cauzalitatea cu finalitatea, pe „a face” cu 
„a aface”, prin eva-luare. Ni se sugerează prin 
nenumărate exemple că în măsura în care finalitatea 
devine cauzalitate, schimbul ca atare are putere de 
„simbol”; ca să zboare, creatorul i-a dat păsării aripi.

Prin toate mijloacele, globalizarea vrea să atingă 
performanţa de a da „originalitate” utopiei; adică, în 
mod curgător-firesc, de a-i da loc intim, ca originare, 
timpului ei propriu de-„a fi”, adică de-a fi cu timp 
reflexiv, a fi cu propriu zvâcnet de viaţă, trăire. Noua 
strategie a finalităţii de felul evaluării-luării (spre a fi, 
utopia trebuie să practice „a lua”, care uneori e travaliu 
dureros-violent) spune: piaţa de schimb e locul natal 
propriu globalizării; pe locul fără de loc, al pieţei de 
schimb, orice-oricine se originează globalizator. Şi-i de 
înţeles: confiscarea a ceva-cuiva, smulgerea locului 
propriu, din sine, se face pe piaţa de schimb, pe „locul 
fără de loc”; noua, fără de măsură, acumulare înseamnă 
smulgere, cu tot cu loc, înseamnă „vidare”. Nu-i mai 
puţin adevărat că a schimba regulile în timpul jocului, a 
schimba cauzalitatea cu finalitatea poate duce la 
avortare. Însă fără a pune neantizarea în aceşti termeni, 
ai vidării şi ai avortarii, în ecuaţia tragediei, nu am 
înţelege de fapt nimic de la zbaterea aceasta căreia îi 
spunem viaţă pur şi simplu. (Desigur, toate acestea vin 
să întărească ideea că negarea ca evaluare-luare de piaţă 
e „predestinarea ad-hoc”, care vine la luminile rampei în 
ipostas de nou de piaţă, de reclame, de fantomă din 
Hades, ori de utopie. Nu poţi rămâne indiferent la faptul 
că pentru om şi omenire orice irealitate care s-a făcut - 
pus şi impus - realitate a însemnat mai ales violenţă. Cu 
banii - timpul purtând marca, „locul”, utopiei - nu se vor 
plăti-vindeca rănile „istorice” ale realităţii propriu-zise; 
rămân cinicile cicatrice, care singure fac, scriu istoria. 
Acum şi aici, în ce ne priveşte, punem istoria între facere 
şi afacere.)

De felul calităţii, adeseori subiectul realizează că e 
fără de proprie rădăcină, de care, cu tot „între”-le său, 
trebuie vrednic să se ţină. Realizează că explozia 
pragmatic-cuantificatoare (crescută la sânul de marş 
forţat al „tabularasării” de piaţă) nu are orizont propriu, 
nu e cu proprii raze; iar fără de lumină proprie, cineva 
nu poate vedea. O astfel de explozie-multiplicare 
produce doar resturi, ceva fără de loc-întreg propriu, 
produce doar o groapă de resturi care nu-l va putea 
primi pe Iov, pe eroicul „eu” al fiecărui dintre noi, 
muritorii conştienţi. Ori cunoaşterea, semenitatea, 
constituie capacitatea prin care fiecare dintre noi îl poate 
restitui pe „celălalt” lui însuşi, ca dar-realitate; îl poţi 
învăţa pe cineva doar ceea ce el însuşi este, doar ceea ce, 
din neasemănător, se face asemănare, este.

Pe urmele lui Iov, tocmai pentru că eşti excomunicat, 
smuls precum „realitatea din cunoaştere şi cunoaşterea 
din comunicare”, obţii incomensurabila „experienţă”: 
iată că însuşi Absolutul „Eu”, pentru tine, se face „Tu” - 
pentru tine, într-un fel, „se excomunică” spre a putea 
împreună comunica. E starea prin care, „faţă către faţă”, 
deplin poţi să comunici şi - modelat lăuntric, prin 
paradigmatica atitudine-transfigurare de sine 
(deopotrivă cutremurătoare şi inefabilă modelare) - să 
accezi, prin formula restitutio in integrum, la domeniul cu 
proprie demnitate de „a fi”, unde-când blând peste lume 
domină lumina. (A percepe Absolutul „Eu” drept ceea ce 
numim „Tu”, nu înseamnă să te îndoieşti, adică din unu 
să faci doi, din contra: e un cinstit şi de bun simţ îndemn 
să participi, ca aldoilea, la Absolut; e de ştiut că la sfârşitul 
teribilei întâmplări Iov a primit înapoi totul ce i s-a luat, 
şi încă îndoit - cu saţ şi cu soţ. Aici, pe de o parte, prin 
„îndoit” înţelegem nu numai ceea ce e „asemenea”, ci 

ceea ce duce la „Asemenea”, Unu, iar, pe de altă parte şi 
pe cale de consecinţă, înseamnă a fi cu loc lăuntric, ţie 
însuţi aldoilea şi deopotrivă primitor de copleşitor 
Oaspete.)

Însă fără de loc lăuntric, fără de cauză proprie de a fi, 
nu putem, în tot universul şi chiar dincolo de el, în neant, 
concepe pârghia cu propriu punct de sprijin, 
originalitatea. Ne-ar fi total străin faptul că 
neasemănătorul se face sieşi asemenea, căci pentru noi 
realitatea nu s-ar mai realiza pe sine, cunoaşterea nu s-ar 
mai cunoaşte pe sine, iar limba nu ar mai gândi, nu ar 
mai fi ea însăşi. Şi-i de necuprins şi deopotrivă hilar - ca 
în orice explozie - când finalitatea, fără de capacitatea 
începutului, neînstare să conceapă, tocmai că se vrea una 
cu începutul-cauza, gata să-l domine.

Cu loc lăuntric, omul - fiinţă conştientă şi muritoare, 
tot mai muritoare - îşi trăieşte, experiază deplin, ca 
identitate, limita, puterea propriei neputeri de a nu (se) 
imita-multiplica-cuantifica, a fi ceea ce numim „calitatea” 
(într-un fel: cunoaşterea care nu a şi trecut odată cu 
timpul). Un asttfel de om nu face apel la linia de contur, 
conştiinţa contabilă a sumei, ci mai degrabă se vede, se 
proiectează (tot mai muritor şi mai conştient el fiind) 
doar ca pe un rest, tot mai mic rest, şi prin această fantă - 
limită-linie - tinde să atingă insula-oaza, acel „dincolo” 
aflat undeva-cândva, în neant parcă, şi astfel deprinde 
însuşi reculul de felul venirii în sine. Uneori în 
pragmaticul neant al pieţei de schimb realizezi că de fapt 
câştigul nu poate fi decât o avortare de sine.

Cei ce, la prezent, „fac” sunt judecaţi ca venind 
dinspre vechiul început, al afirmării, creaţiei, credinţei; 
cei ce „afac” sunt judecătorii, ca venind dinspre noul 
început, al negării, evaluării-luării, încredinţării, ei sunt 
cei ce lucrează cu autoritatea, febrilă şi teribilă, a 
Sfârşitului care a lansat, la infinitiv, verbul „a aface”, al 
afacerilor. (Din câte ne putem - în carne şi oase încă noi 
fiind - da seama, judecătorii de acest fel sunt de fapt 
îngerii care vin dinspre sfârşit, al căror cer-topos e 
sfârşitul, e piaţa de schimb, locul fără de loc unde, 
scormonind-smulgând totul din rădăcină, ritualic şi la 
nesfârşit dau cu râtul şi, fără deci a face altceva, tot 
grogăie cu satisfacţie din grotele nesatisfacerii vorace. Ne 
întrebăm dacă nu cumva după astfel de repere se 
originează însuşi Leviathanul, cel fără de saţ şi fără de 
soţ, gata să-l devore până şi pe Cronos, ce-şi devoră 
progeniturile, făcute cu Gaea sau aiurea…)

Spre deosebire de începutul cu loc proxim-propriu, 
sfârşitul ignoră, respinge hotărât pârghia cu propriu 
punct de sprijin ce lucrează purcederea, el, sfârşitul, 
tocmai face uz până la abuz, până la obscenitate chiar, de 
prelungirile tehnologice, ele intersectând în avalanşă, 
opulent, pe scena pieţei de schimb. În fond criză de timp 
şi totodată piaţa de schimb ţin să înlocuiască începutul 
cu sfârşitul, locul cu nelocul, ţin să stabilească unde să 
încapă, să fie vizibile-pipăibile şi cele care nu sunt, astfel 
ca omul - chipul negustorului el luând - să meargă prin 
încredinţare, într-un prezent ori deja trecut al 
virtualizării. Şi nu întâmplător piaţa de schimb îşi arogă 
capacitatea reflexivităţii, reversibilitatea timpului.

Printre instituţiile tehnologice (ca prelungiri calificate 
şi mijlocitori experţi, cu fel de fel de semne, de chei care 
deja lucrează sfârşitul) numim: tehnologia propriu-zisă, 
religia, ideologia şi, mai nou, virtualizarea; toate 
intersectează în negustorie pe piaţa de schimb, vizează 
deci câştigul (finalitatea, predestinare ad-hoc, ce a luat 
locul cauzalităţii), practică - fără de uimire şi fără de milă 
- evaluarea-luarea. Ele îşi fixează reper, menire pentru 
om, faptul de „a fi pe placul sfârşitului”, a avea plăcerea 
sfârşitului, adică de a nega. Sfârşitul constituie acerba 
instituţie a trecerii, întrecerii, a deja-trecerii; e instituţia 
care presupune evident însumarea insului-inşilor, în felul 
sistemului care, fără de sine însuşi el fiind, te ajută, te 
asistă să urmăreşti cu zel în a-ţi însuşi - fără de ajunare şi 
fără de măsură, orice-oricât - de la ceilalţi semeni, cu 
propriul lor preţ chiar.

Referim despre starea de a fi obsedat de posesie, a fi 
posedat de posesie; e ca şi cum, însemnat şi înfiat de 
predestinare, ai ajunge să dictezi, să dai anume destinaţie 
(semn de înfiere ori de respingere, cum procedează orice 
prejudecătoare şi judecătoare religie) divinităţii creatoare, 
credinţei, credinciosului; ca şi cum, obscenizând, ai 
vedea, pipăi divinitatea, ai evalua-lua-o. Drept urmare, a 
crede în început, a accesa prin percepere, prin afirmare 
începutul e, pentru om, pur şi simplu credinţă, domeniu 
de „a fi”. A crede în sfârşit, deja-trecut, prin negare şi 
virtualizare, cu violenţă chiar, e ceea ce se cheamă religie, 
adică mergere prin încredinţare, prelungire tehnologică 
spre „a avea”, a poseda nelimitat, gata de a imita astfel 
neantul. (Identificăm aici teribila, terorista atitudine - mai 
mult decât o iluzie - a celor care prin „a avea” vor să se 
pună-impună deasupra creaţiei şi creatorului, oricărui 
principiu, libertăţii de „a fi”.)

 În acest caz, pentru a stabili valoarea lucrurilor şi a 
lucrărilor nu e folosită „valoarea de judecare” ci, de fapt, 
„valoarea de adjudecare”, însăşi plăcerea instituţiei care 
practică zelos evaluarea-luarea, adică adunarea, suma (ca 

istorie, liste de inventar, ori marfă de pus la schimb), 
respectiv: suma credinţei, suma ştiinţei, suma conştiinţei, 
suma realităţii. Pe piaţa de schimb, mecanismele, regulile 
sunt mai mult semne pe care cei ce neagă-negustoresc, ce 
neagă sensul de „a fi”, şi le pun drept repere-recul, adică 
încredinţare spre a vedea, pipăi noi şi noi minuni sub 
forma câştigului. (Evident, cei ce neagă trebuie să-şi 
pună singuri, pur şi simplu din semne, un anume sens 
pe care să-l impună, ca şi cum ceva sterp ar naşte, ca şi 
cum se produce o minune; se pare că minunile, mai mult 
sau mai puţin pragmatice, au la bază minunea naşterii.)

Aceste reguli-semne de piaţă nu ţin de un anume 
principiu - o regulă supremă cu proprie atitudine-
viziune, precum asumarea -, ele ignoră „sensul” care 
înseamnă începere propriu-zisă şi deopotrivă percepere, 
care înseamnă concepere. Tocmai „conceperea”, ca 
începere şi deopotrivă percepere, e fanta - ca a fi „din” 
doi, aldoilea - prin care neasemănătorul se face sieşi 
asemenea, este, se face astfel „venire în sine”. De 
menţionat că, pentru cel „din” doi el fiind, „venirea în 
sine” se face spre început, prin percepere (cunoaştere ca 
întreg, întrupare, a fi „întru Fiinţă”: nu doar fiinţare, ci 
fiinţă, persoană). De fapt şi de drept, conceperea 
înseamnă capacitatea de „a fi cu sens”: cunoaştere şi 
totodată existenţă, adică cu intim-cosmică măsură.

Aici, vom încerca să articulăm relaţia dintre realitate 
şi virtualizare. Dacă începutul (realitatea) ţine de sens, 
asumare, sfârşitul (ca negare şi virtualizare, ca resuscitare 
şi obscenizare a începutului pentru câştig) ţine de semne 
şi sumă, de însumare, posesie. Negustoria practică a lua, 
prin negaţie, prin nimicul de schimb de piaţă, din ceea 
ce, ca neasemănare, s-a făcut sieşi asemenea, s-a făcut 
este, din ceea ce e al semenului. Mai nou însă, 
virtualizarea înseamnă a lua din chiar nimicul ca atare, 
ca schimb care se produce în însuşi domeniul 
neasemănării, ca plasare a pieţei de schimb în chiar 
neasemănarea care, prin schimb (pur şi simplu schimb 
pentru schimb, pe nimicul care astfel există), se face 
asemenea, e provocată să se facă „este” de felul 
câştigului. Cu alte cuvinte, pentru negustori, politicieni şi 
alţi aleşi asemenea lor, toţi „ceilalţi” - care creează, fac, 
produc - trebuie pe bandă să creeze, producă, mereu să 
facă.

La propriu şi la figurat se bate multă monedă pe 
preeminenţa negării faţă de afirmare, a neantului faţă de 
creaţie. Desigur, ne întrebăm-răspundem cum poate avea 
loc devenirea înainte de venire. La nivelul cunoaşterii, 
trebuie să precizăm că realităţii îi corespunde „imaginea 
de felul întrebării” - întrebare care sieşi îşi dă ontic 
răspuns, întrebare-cunoaştere din care realitatea nu a şi 
trecut odată cu timpul -, pe când negustoriei-virtualizării 
îi corespunde „imaginea de felul negării negustoreşti”, 
de câştig.

Cu anume răsucire, pentru a preexista, negarea se 
bazează pe o sumă care, într-un fel nelimitată, ea să imite 
neantul - ca fiind neantul cel bun. Însă o sumă fără de 
asumare, fără o anume lirică-ordine, lăuntrică, nu este un 
întreg, o entitate reflexivă, nu e deci con-sistenţă - con-
existenţă - în timp reflexiv-reversibil, cu trimitere „la 
început”. Nici judecarea făcută de pragmaticii judecători 
- de funcţionarii instituţiilor ce lucrează, prin negaţie 
negustorească şi virtualizare, sfârşitul-totalul - nu are a 
face cu timpul reflexiv, ci în exclusivitate cu timpul 
succesiv, al succesului prin orice fel de mijloace-
prelungiri, eminamente competiţional exclusive, chiar 
excomunicatoare. (Făcând trimitere la viziunea lui Iacov 
după lupta cu Îngerul, la scara pe care îngerii urcau la 
cer şi coborau pe pământ, se pare că adevărata coloană 
vertebrală a competiţiei de piaţă este corupţia. Sistemul 
ca atare premiază astfel de inşi, cărora li se fac statui nu 
după criteriile unei nobile, senine măreţii, ci după cele 
ale mizeriei lacom-obscene.) Sfârşitul ca nou început nu 
se dovedeşte reflexiv-ontologic, ci pragmatic, un prag 
competiţional doar (după care urmează alt, şi alt prag): o 
instanţă - ce se vrea supremă, obiectivă, dar nu e decât 
obsesivă - de evaluare-luare, cu nebună poftă de 
adjudecare, de confiscare a lumii.

La o primă-vedere, prin obişnuinţă, ni se pare că 
prelungirile tehnologice merg dinspre început spre 
sfârşit, când ele de fapt merg dinspre sfârşit spre început, 
ba astfel ele merg, ajung - nepracticând ajunarea proprie 
sărbătorii-tradiţiei-creaţiei - chiar mai înainte de început, 
ca recul începutului, către predestinare, intersectându-se, 
plasându-se drept piaţă de schimb în însuşi domeniul 
neasemănării, al „predestinării de a avea”. (Aici 
identificăm „suma” nelimitată care imită neantul şi care 
stă la baza preeminenţei negării faţă de afirmare.)
Consemnăm numai că pe piaţa de schimb orice 
prelungire tehnologică (de felul semnului care, 
pragmatic, adesea uzurpă sensul) se face pur şi simplu 
schimb de câştig. Strategia prelungirii tehnologice ca 
schimb de piaţă de câştig constituie una din modalităţile 
prin care cauzalitatea devine finalitate; nu întâmplător 
sistemul din care încă facem parte susţine nonşalant că 
divinitatea creatoare are încă nevoie de odihnă, iar 
tradiţia, de trândăvie şi de trădare.

la vreme şi la nevreme

Marinică POPESCU
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ut pictura poesis

„Se poate spune cu 
certitudine că, fără Hitler, istoria 
ar fi fost alta”

(Ian KERSHAW)

Indiscutabil, Hitler este 
alături de Lenin, Stalin, 
Churchill şi Roosevelt, una 
dintre marile personalităţi ale 
secolului XX, însă distructivă, 
care a făcut să curgă multă 
cerneală în jurul său: fascinant 
ca om, imprevizibil ca 
politician, necruţător cu 
duşmanii, vegetarian, rezervat 
cu femeile, nefumător, 
nebăutor, lipsit de un 
program de lucru sistematic, 
infatuat, dominator, pasionat 
să monologheze, Hitler a năzuit în secret la impunerea 
Germaniei pe scena europeană şi mondială în detrimentul 
celorlalte naţiuni. Aşadar, Hitler visa la o Germanie Mare (o 
confederaţie a tuturor ţărilor de limbă germană, condusă, 
evident, de Germania), nutrind astfel pentru Franţa o 
duşmănie acerbă, seculară (deşi pentru Frederic cel Mare 
avusese un statornic cult, regele prusac adoptând la curtea sa 
limba franceză, cultura, manierele, stilul de viaţă şi bucătăria 
franceză), iar pentru Imperiul Britanic şi civilizaţia engleză o 
profundă admiraţie (gândind prin 1922 la o alianţă cu Anglia: 
„Pentru Hitler, modelul de dominaţie şi exploatare a rămas Imperiul 
Britanic”, p. 597), în schimb, pentru comunism şi Uniunea 
Sovietică, Hitler a simţit o ură viscerală dorind cucerirea 
Rusiei până la Ural, în scopul creării „spaţiului vital” 
(Lebensraum) atât de necesar Germaniei, în susţinerea unei 
politici demografice în expansiune. În mod neaşteptat, Hitler 
se dovedeşte un adept al meritocraţiei: „Astfel, el era partizanul 
instruirii gratuite finanţate de stat a tinerilor talentaţi... ideea unei 
societăţi în care talentul era răsplătit, iar prosperitatea era pentru 
toţi – adică pentru toţi germanii”, p. 600. Cu aceste gânduri am 
zăbovit în preajma unei cărţi masive consacrată dictatorului 
german, scrisă de istoricul britanic IAN KERSHAW*, 
binecunoscut publicului român printr-o lucrare anterioară: 
„Hitler, germanii şi soluţia finală”, 2010. Am început, prin 
urmare, masivul tom structurat în 28 de capitole şi Epilog, 
precedate de glosar, hărţi, o succintă Prefaţă şi Câteva reflecţii 
despre Hitler, cu sentimentul că istoricul britanic a epuizat 
subiectul în chestiune, încât remarca lui Jeremy Paxman 
aşezată pe coperta întâi este veridică: „Nu-mi pot închipui 
apărând în scurt timp o biografie mai bună a acestui mare tiran”. 
Cele 28 de capitole urmăresc viaţa lui Hitler conform unei 
cercetări clasice în domeniu: naştere, formare, afirmare, 
evoluţia pe scena politică şi militară, eşecurile militare, în 
sfârşit, dispariţia, dar ce este relevant este faptul că, în fruntea 
cărţii sunt surprinse trăsăturile esenţiale ale dictatorului 
german (Prefaţă şi Câteva reflecţii despre Hitler). Preocupat 
de istoria contemporană – în speţă, Germania şi Hitler – Ian 
Kershaw realizează iniţial două volume ce surprind viaţa 
dictatorului între 1889 / 1936 şi 1936 / 1945, ce s-au bucurat 
de o bună primire, inclusiv în Germania. Ulterior, aceste două 
volume, ce însumau peste 1450 de pagini şi aproape 450 de 
pagini de note şi bibliografie, au fost contopite într-un singur 
volum ce conţine numai textul, ceva mai mult de 900 de 
pagini („Prin urmare, după o reflecţie îndelungată, am hotărât să  
realizez această ediţie condensată”, p. 22). Dacă înainte de 1920, 
Hitler fusese o persoană insignifiantă, deşi în război avusese o 
comportare meritorie, fiind decorat în două rânduri cu Crucea 
de Fier, după conflagraţie, Hitler îşi descoperă talentul de 
orator, treptat devenind o persoană charismatică, iar cei care i-
au datorat ascensiunea (bunăoară, Himmler s-a exprimat 
astfel: „Nu mă pot descotorosi de Führer, căruia îi datorez totul”, v. 
Roger Manvell, Heinrich Fraenkel „Heinrich Himmler. Viaţa 
sinistră a şefului SS-ului şi al Gestapoului”, 2010, p. 205), l-au 
părăsit numai atunci când înfrângerea Germaniei devenise 
inevitabilă. Modalitatea în care a evoluat dictatura lui Hitler, 
care a conceput manipularea maselor şi pregătirea unui război 
ideologic devastator, şi „un genocid cum n-a mai existat, în 
trecut” (p. 24), frizează raţionalul, cu observaţia că în 722 î.Hr., 
Asiria a devastat Regatul din Nord (Israel), ducând în robie 
cele zece triburi evreieşti, care dispar astfel din istorie. Însă, ce 
uimeşte la Hitler este tenacitatea cu care a urmărit preluarea 
puterii în Germania şi credinţa nestrămutată în „misiunea” sa, 
ţară cu vechi tradiţii nobiliare şi dinastice, ce nu permitea 
intruziunea. Explicaţia am putea să o găsim în degringolada 
societăţii germane, de după 1918. Hitler a speculat bine 
momentul politic al epocii, mizând pe credulitatea 
compatrioţilor, pe care îi ameţea cu ideile sale revanşarde, 
lupta contra bolşevismului evreiesc şi obţinerea spaţiului vital. 
Şi, totuşi, între 1933 – 1940 s-au înregistrat în Germania multe 
reforme care au îmbunătăţit condiţiile existenţiale ale 
poporului german, încât Ian Kershaw scrie: „acest Hitler era 
<un politician a cărui gândire şi ale cărui fapte erau cu mult mai 
raţionale decât s-a crezut până acum>... Hitler ar putea fi văzut ca 
un om viclean, dar mânat de bune intenţii pentru societatea 
germană – sau cel puţin de intenţii care ar putea fi privite într-o 
lumină favorabilă” (p. 26). Apoi, Hitler a reuşit să creeze şi să 
înzestreze o armată pe care o socotea invincibilă, în 
megalomania sa, uitând prea uşor de eşecurile predecesorilor 
în cucerirea Rusiei. Hitler şi-a dedicat munca şi timpul 
reconstrucţiei Germaniei distrusă de război, şi dacă şi-ar fi 
limitat pretenţiile, probabil, că istoria ar fi fost alta, dar ce s-ar 
fi întâmplat dacă Stalin ataca Occidentul? Ce configuraţie ar fi 

căpătat lumea actuală, deşi la pagina 595 se infirmă acest 
lucru. Când anglo-americanii au bombardat Dresda (marţi, 13 
februarie 1945), acesta era un avertisment discret adresat 
ruşilor, superiori ca număr de soldaţi, inferiori din punct de 
vedere a tehnicii. Adulat de bărbaţi şi femei, Hitler a fost până 
în 1940 „cel mai popular şef de stat din lume” (p. 32). Evident, din 
acest tom masiv vom selecta momente semnificative din 
existenţa lui Hitler, un orgolios pasionat de lectură şi muzică, 
de pictură şi arhitectură, însă nu şi-a putut face o carieră în 
aceste domenii, iar atunci când a devenit cancelar, Hitler era 
„Îngămfat şi dominator, dar nesigur şi ezitant; puţin dispus să ia 
hotărâri, dar apoi pregătit să ia decizii mai îndrăzneţe decât şi-ar fi 
putut închipui cineva; refuzând să anuleze o decizie, odată luată – 
acestea sunt componente ale mozaicului straniei personalităţi a lui 
Hitler... Inaccesibilitatea, intervenţiile sporadice şi impulsive, 
imprevizibilitatea, lipsa unui program de lucru regulat, dezinteresul 
faţă de problemele administrative şi recurgerea imediată la 
monologuri prelungite în loc de a acorda atenţie la detalii erau 
caracteristicile distinctive ale stilului de lucru al lui Hitler ca lider al 
partidului” (pp. 224 – 226). Anii de şedere la Viena, i-au marcat 
caracterul prin privaţiunile îndurate, iar în 1913, Hitler se 
stabileşte la München („cea mai fericită şi cea mai controversată” 
etapă a vieţii sale, p. 74), unde îşi continuă viaţa contemplativă 
cu lecturi şi pictură şi este surprins de izbucnirea războiului, 
luând parte la marea demonstraţie din 2 august 1914, 
mulţimea entuziasmată, fiindcă Germania declarase război 
Rusiei. Din păcate, scena se va repeta în 1940, după 
capitularea Franţei, evident, o altă generaţie păcălită de 
neşansa istorică. Părăsind, aşadar, Austria unde nu a fost 
încorporat, Hitler se oferă ca voluntar în armata bavareză, ia 
parte la lupte crâncene, este avansat caporal, este decorat în 
două rânduri, iar în momentele de răgaz picta şi îl citea pe 
Schopenhauer (p, 80). În 1918, la spitalul din Pasewalk, Hitler 
află vestea înfrângerii şi a izbucnirii revoluţiei, „cea mai mare 
viclenie a secolului” (p. 86). În acest context al nesiguranţei, 
Hitler îi socotea pe evrei vinovaţi de toate relele, iar mai 
vechile sale sentimente antisemite sunt reactualizate. Lipsit de 
mijloace, deşi a primit soldă până la 31 martie 1920, fără 
profesie, Hitler se hotărăşte să intre în politică, căpitanul Karl 
Mayr i-a „moşit” viitoarea carieră, devine membru al 
Partidului Muncitoresc German (viitorul NSDAP), primind 
carnetul cu nr. 555. Treptat, Hitler se afirmă ca orator, postură 
în care atrăgea mii de oameni, care veneau să-l asculte. 
Protecţia sălilor era asigurată de o trupă care în august 1921 a 
devenit Batalionul de Asalt (SA). Temele sale preferate erau 
pericolul evreiesc (Hitler credea într-o „conspiraţie mondială 
evreiască”. La 13 august 1920 ţine discursul „De ce suntem 
antisemiţi?” ocazie de a fi întrerupt de 58 de ori), şi chestiunea 
spaţiului vital ce trebuia obţinut în Răsărit, în dauna Rusiei 
Hitler considera că soarta unui popor este determinată de trei 
valori: rasa, personalitatea, spiritul de luptă, contracarate de 
trei vicii: democraţia, pacifismul, internaţionalismul 
promovate de marxismul evreiesc. În 1922, după lovitura de 
stat a lui Mussolini, Hermann Esser lansează lozinca că 
Mussolini al Germaniei este Adolf Hitler, cultul Führerului 
fiind creat, încă din 1921 folosindu-se formula Conducătorul 
nostru, „acel conducător pe care Germania îl aştepta” (p. 132). 
Eşuarea paciului din 8 noiembrie 1923, detenţia lui Hitler a 
fost benefică, în sensul lecturii (Nietzsche, H. S. Chamberlain, 
Ranke, Marx, Bismarck. Lectura l-a ajutat pe Hitler să-şi dea 
seama de „corectitudinea opiniilor sale”, p. 163), şi a redactării 
volumului întâi din Mein Kampf. Totodată, Hitler şi-a 
clarificat rolul pe care trebuia să-l joace în Germania 
considerându-se salvatorul ei. În 1932, expirând mandatul de 
preşedinte al Reichului al lui Hindenburg, Hitler se hotărăşte 
să candideze, devine cetăţean german (1932), în fine, ajunge 
cancelar: „Nu atât dorinţa de a-i aduce pe nazişti la putere, cât 
nerăbdarea de a distruge democraţia a fost cea care a declanşat seria 
complexă de evenimente care a dus la numirea lui Hitler în funcţia 
de cancelar... În actul final, marii latifundiari şi armata au contribuit 
mai mult decât marele capital la preluarea puterii de către Hitler... El 
le-a oferit acestor oameni, mai mult decât orice alt politician al 
vremii sale, perspectiva unei societăţi noi, mai bune – dar a uneia 
care părea să se bazeze pe <adevăratele> valori germane cu care ei se 
puteau identifica” (pp. 264 – 65 – 66). Reacţiile la numirea lui 
Hitler au fost diverse: entuziasmul profesoarei Louise Solmitz 
din Hamburg, Carl Schmitt, Heidegger (neamintit de Ian 
Kershaw) se pun în slujba Reichului nazist, deşi au existat şi 
oameni care priveau cu teamă viitorul. Ţinând la 11 februarie 
1933 un discurs, Hitler spune, la un moment dat următoarele: 
„Popor german, dă-ne patru ani şi-ţi jur că, aşa cum noi, eu am 
preluat această funcţie, tot aşa vom fi dispuşi după aceea să plecăm” 
(p. 278). Însă, incendierea Reichstagului (27 februarie 1933), de 
către Marinus van der Lubbe a constituit ocazia binevenită 
pentru restrângerea libertăţilor germanilor, iar la 10 mai 1933 
s-au ars cărţile autorilor neagreaţi de regim (H. Heine „Acolo 
unde se ard cărţi, ajung să ardă şi oameni”, p. 295). Instituirea 
cultului Führerului, cu manifestările de rigoare, a pus în 
umbră memoria lui Bismarck, se trece la reînarmarea 
Germaniei, debarasarea de SA (iunie 1934), moartea lui 
Hindenburg, acapararea funcţiei de preşedinte al Reichului, 
armata depune jurământ de fidelitate faţă de Führer, Hitler 
obţinând astfel puteri nelimitate, ce i-au permis să-şi impună 
propria viziune asupra viitorului Germaniei. Redobândirea 
Saar-ului, în urma unui plebicist (1935), intrarea în Renania 
sporesc prestigiul lui Hitler: „În primii ani, Hitler spunea mereu 
că <misiunea> sa era aceea de a pune doar bazele dominaţiei lumii 
de către Germania. Întregul proces avea să dureze generaţii. Furat 
însă de victoriile abia imaginabile obţinute după 1933 şi, mai mult, 
căzând victimă mitului propriei măreţii, el a devenit tot mai 
nerăbdător să-şi vadă <misiunea> îndeplinită în cursul vieţii sale” 
(p. 373). Anexarea Austriei şi a Cehoslovaciei, înăsprirea 
politicii antisemite în Germania (la 30 ianuarie 1939, în 
discursul din Reichstag, Hitler a asociat distrugerea evreilor 
cu izbucnirea unui nou război, ce va duce la anihilarea şi 
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scoaterea acestora din Europa), ce a culminat cu Noaptea de 
Cristal (9 – 10 noiembrie 1938) a dezvăluit adevăratele intenţii 
ale lui Hitler, în fine, atacarea Poloniei la 1 septembrie 1939 a 
determinat Anglia şi Franţa să-i declare război, conflagraţie 
care se va extinde curând în toată Europa, apoi pe întregul 
mapamond. Din păcate, megalomania a pus stăpânire pe 
Hitler, care le-a vorbit generalilor săi despre necesitatea 
spaţiului vital. Înainte de demitere, Werner von Fritsch se 
exprimase astfel despre Hitler: „Omul acesta – Hitler – este 
soarta bună sau rea a Germaniei. Dacă acum este în abis, ne va trage 
pe toţi după el. Nu-i nimic de făcut” (p. 480). Dacă cu Marea 
Britanie nu a putut ajunge la o înţelegere, cu Uniunea 
Sovietică a încheiat un tratat de neagresiune la 23 august 1939, 
Ribbentrop deplasându-se, în acest scop, la Moscova. După 
ocuparea Poloniei, Hitler dorea un atac asupra Franţei (cu 
toate că planurile sale prevedeau o atacare a Occidentului prin 
1943 – 45, iar atacarea Uniunii Sovietice ceva mai târziu), şi 
numai vreme nefavorabilă l-a reţinut până în primăvara 
anului 1940. Politica belicoasă şi iresponsabilă a Führerului a 
determinat crearea unei opoziţii tacite care pregătea o lovitură 
de stat sau un asasinat al lui Hitler, iar atentatul de la 8 
noiembrie 1939 (München) s-a soldat cu un eşec, Hitler îşi 
scurtase şederea. Intrarea Angliei şi a Franţei în război a pus 
Reichul german într-o dilemă: din punct de vedere militar şi 
economic, Germania nu era pregătită pentru un război de 
durată, iar atacarea Uniunii Sovietice la 22 iunie 1941 a 
constituit o altă eroare de raţionament: „Dezastrul cu care avea 
să se încheie operaţiunea <Barbarossa> s-a datorat exclusiv naturii 
obiectivelor şi ambiţiilor germanilor” (pp. 580 – 81). Chiar dacă 
Franţa învinsă a capitulat, atacul contra Uniunii Sovietice a 
scos la iveală multe deficienţe cauzate de clima aspră, 
distanţele uriaşe, problemele de aprovizionare cu muniţie şi 
alimente, încât planurile lui Hitler, de un război fulger de 
patru – şase săptămâni sau câteva luni au fost infirmate de 
realitatea războiului. Însă, până la atacarea Uniunii Sovietice, 
Hitler a fost nevoit să ocupe Norvegia, Danemarca, să-i ajute 
pe italieni în Grecia, să supună Iugoslavia, apoi, invazia în 
Franţa calcă în picioare neutralitatea Belgiei, iar Olanda s-a 
predat. În ceea ce priveşte ofensiva de la Dunkerque şi astăzi 
se discută de către experţii militari dacă a fost o greşeală de 
tactică sau fusese oprită de Hitler, în speranţa unei înţelegeri 
cu Anglia. Divizându-şi armata pe teritoriul Uniunii Sovietice, 
intrând în conflict cu SUA, luptând în nordul Africii, era firesc 
ca maşina de război germană să clacheze. În sfârşit, fuga lui 
Hess (adjunctul lui Hitler din 1933), în Anglia la 10 mai 1941, 
complică situaţia, şi, deşi s-au scris cărţi despre această 
problemă, istoricii n-au stabilit cu certitudine rolul lui Hess: 
era mesagerul secret al lui Hitler, fugise din proprie iniţiativă, 
după cum lasă să se înţeleagă autorul la pagina 587, iar 
deţinutul care s-a sinucis la Spandau în 1987 era Hess sau o 
dublură? Aşadar, atacul împotriva Uniunii Sovietice început la 
22 iunie 1941 s-a desfăşurat spre trei direcţii conduse de von 
Leeb (nord), von Bock (centru) von Rundstadt (sud), 
înregistrând succese remarcabile, însă „luna iulie avea să aducă 
recunoaşterea faptului că planul operaţiunii <Barbarossa> eşuase” 
(p. 603). Notele din jurnalul lui Halder sunt edificatoare: 
subestimarea colosului rusesc solicita eforturi susţinute pentru 
înaintarea şi consolidarea poziţiilor cucerite de Wehrmacht. 
Înainte de atac, Hitler se confesa: „o campanie împotriva Rusiei 
va fi joacă de copii” (p. 541), Hitler nesocotind un vechi sfat al 
lui Bismarck ca Rusia să nu fie atacată niciodată. Mai târziu, 
Hitler se gândea la o pace de compromis, situaţie pierdută în 
1943 la Kirovograd, unde Ribbentrop s-a întâlnit cu Molotov, 
pretenţiile exagerate ale părţii germane nu au fost acceptate de 
sovietici. Sosirea toamnei, apoi a iernii ruseşti au contribuit la 
diminuarea ofensivei: Moscova, Leningradul, Stalingradul nu 
pot fi cucerite. Capitularea de la Stalingrad l-a marcat pe 
Hitler, scăzându-i credinţa în victorie iar starea sănătăţii era în 
continuă deteriorare. Concomitent, Hitler era preocupat de 
rezolvarea problemei evreieşti, întâi gândind la o expulzare a 
acestora în Madagascar, apoi în alte ţări latino-americane, în 
fine, mai ieftină i s-a părut exterminarea lor prin muncă 
forţată sau gazare, în lagăre special amenajate. Confruntările 
militare tot mai dure cu ruşii, bătălia de blindate de la Kursk, 
retragerea lui Rommel din Africa, debarcarea Aliaţilor în 
Italia, apoi aceea din Normandia au contribuit la slăbirea 
Wehrmachului, care lupta din greu pe frontul din Est. În 
aceste condiţii, după mai multe încercări eşuate, asasinarea lui 
Hitler, la 20 iulie 1944 era ceva sigur, când von Stauffenberg 
plasează o bombă la Cartierul general al Führerului, însă 
acesta scapă cu răni uşoare. Represiunea care a urmat a fost 
înspăimântătoare: aproximativ 200 de ofiţeri de rang superior 
cad victime, alţii se sinucid. Hitler îşi reafirmă neîncrederea în 
generalii săi şi chiar în poporul german (p. 798). O ultimă 
ofensivă pe frontul din Vest contra armatei americane se 
soldează cu un nou eşec (decembrie 1944), după care 
degringolada armatei germane nu mai poate fi stăvilită. 
Superioritatea trupelor ruseşti este evidentă, dar Hitler 
respinge orice propunere de pace sau capitulare. Credea 
continuu într-un miracol, miza pe neînţelegerile Aliaţilor, iar 
moartea lui Roosevelt (12 aprilie 1945) a privit-o cu speranţa 
redresării. Demersurile lui Himmler pentru o pace separată 
sunt respinse de Aliaţi. În fine, Hitler îşi sărbătoreşte a 56-a 
aniversare la 20 aprilie 1945, este felicitat de anturajul său, 
apoi fiecare caută să se salveze, puţini rămân în buncăr alături 
de Hitler, care, în final, se căsătoreşte cu Eva Braun, apoi, cei 
doi se sinucid. A urmat capitularea Germaniei, judecarea şi 
executarea criminalilor de război. Evident, avem de-a face cu o 
lucrare de excepţie, care secătuieşte toate sursele de informare, 
încât ne întrebăm la sfârşitul lecturii dacă s-ar mai putea 
adăuga ceva? Poate, în cazul accesului la arhivele sovietice. 

*IAN KERSHAW HITLER. Traducere din limba engleză de Dan 
Criste. Ed. METEOR PRESS, 2012

Aprilie 2013

Hitler



21CRONICA

când oboseşte din cauza plăcerii sau a excitaţiei pe care i-o 
provoacă instrumentele cu care lucrează. Deci, iată, nu 
putem vorbi de progres. În piesa mea, sigur, „progres” e un 
cuvant-cheie, pentru că eu vorbesc de un anume regres pe 
tărâmul istoriei, al umanităţii, al umanismului, al relaţiilor 
dintre oameni, dintre naţionalităţi, vecini, etnii, despre acest 
regres vorbesc eu de fapt. Am fost impresionat de războiul 
din Bosnia, de faptul că ura poate ieşi la iveală şi poate 
transforma oamenii în bestii, toate aceste lucruri m-au 
impresionat din 1992 încoace, când a început războiul, şi am 
scris despre toate aceste lucruri, folosind ca un fel de 
metaforă cuvântul „progres” care suna prost în gura unei 
mame… De ce sună prost în gura unei mame? Pentru că 
mamele simt primele dacă copiii lor vor trăi mai bine decât 
generaţia precedentă sau mai prost, de unde şi acest titlu”.

Deşi explicaţia pare la prima vedere alambicată şi 
fără nicio legătură în mare parte cu textul la care face 
referire, Matei Vişniec în extensia logic-explicativă are 
dreptate. Dar să revenim la cuvântul-cheie: progres.

În piesa sus-amintită, termenul progres nu apare 
decât de două ori rostit, într-o singură scenă şi nu este 
rostit aşa cum probabil că se aşteptau spectatorii de 
către mamă ci de către fiu într-un monolog care merită 
toată atenţia. 

„Când am auzit-o pe mama spunând prima dată 
cuvântul satelit, când am văzut cum iese cuvântul ăsta 
din gura mamei, m-am simţit invadat de un val de 
căldură uscată, un fel de arşiţă. Am simţit brusc o 
uscăciune teribilă în propria mea gură, ca şi cum eu aş 
fi fost acela care a pronunţat cuvântul satelit. M-am 
simţit invadat brusc de un uşor sentiment de jenă dar şi 
de o enormă tandreţe. Sentimentul ăsta de uşoară jenă 
nu era nou. Îl  mai resimţisem de câteva ori în copilărie, 
când maică-mea se ducea la şcoală la şedinţele cu 
părinţii şi întreba dacă baiatul ei, eu adică, a făcut 
progrese. Cuvântul progres în gura mamei suna teribil 
de fals.”

Este singura dată în piesă când se rosteşte aproape 
integral titlul. De fapt, într-un anume fel Matei Vişniec 
îşi păcăleşte cititorul/spectatorul. Inducându-le ideea 
că termenul progres este cuvântul cheie al piesei (ceea 
ce e perfect valabil) îl face pe acesta să treacă cu 
vederea, să nu  mai dea importanţă celorlalte chei 
lingvistice din piesă.  Totul în piesă este redus, încă de 
la prima scenă, la jumătate, totul este pe din două, 
nimic nu este integral: strada e împărţită pe din două, 
ţara se află împărţită în două tabere etc. Ba, mai mult 
decât atât, întodeauna există o frontieră, o graniţă, o 
linie de demarcaţie care rupe în două o lume. Această 
graniţă devine şi ea foarte complexă în contextul piesei. 
Extrapolând (sau nu), linia de demarcaţie devine un 
termen aproape filosofic a cărui definiţie poate fi 
enunţată astfel: este acea linie, vizibilă sau invizibilă 
care desparte lumea în două, care desparte lumea în 
concepte antinomice, antagonice, în ultimă instanţă. În 
acest mod privite lucrurile, frontiera poate deveni cea 
care desparte binele de rău, viaţa de moarte, lumina de 
întuneric, aici de acolo. Să fie vorba oare de un joc, trist 
ce-i drept, al jumătăţilor de măsură?

Linia de frontieră se sesizează chiar şi în cazul 
familiilor mixte. Membrii acestora ajung să nu-şi mai 
vorbească deşi se ştiu de-o viaţă, cu timpul ajung să se 
urască deşi, poate, nu cu multă vreme în urmă, stăteau 
la masă împreună, se bucurau împreună, sufereau la 
unison. În vreme de război, totul este desfigurat, 
contorsionat: oraşele, oamenii (fizic şi psihic), logica etc. 
Scena 1 a piesei este explicită din acest punct de vedere:

„Vibko: Hoit mâncat de viermi ce eşti! Mai aveţi 
ceva de halit acolo? Vine dinspre voi o duhoare şi un 
miros de hoit, să-ţi verşi maţele, nu alta... Mâine 
poimâine o să vă hrăniţi cu propriile voastre scursuri, 
tu şi cu ceilalţi pui de căţea... Cum suflă vântul dinspre 
voi, miroase a scursură. Stanko, mă auzi?

Stanko: Nu.
Vibko:  Te-am întrebat ceva, de ce nu răspunzi? 
Stanko: Du-te învârtindu-te!
Vibko: Spune, pui de căţea, soră-mea a născut?
Stanko: Da.
Vibko: Când?
Stanko: Noaptea asta.
Vibko: Şi a scăpat cu bine?
Stanko: Da.
Vibko: Ce a făcut, băiat sau fată?
Stanko: Nu-ţi spun.
Vibko: Te mai întreb încă o dată. Băiat sau fată?
Stanko: Băiat.
Vibko: Zău?
Stanko: Da, animalule. Băiat! Am un băiat, aşa să 

ştii! Javră nulă ce eşti!
Vibko: Bravo ei. 
Stanko: Da. Şi o să-i punem numele tău, gunoi 

ordinar ce eşti.
Vibko: De ce să-i puneţi numele meu? Da' nu vreau 

să-i puneţi numele meu.
Stanko: Ba da, banditule. O să-i punem numele 

Vibko pentru că pentru noi tu eşti deja mort, aşa că-i 

Războiul fratricid din Bosnia l-a marcat pe Matei 
Vişniec în cel mai înalt grad. Pe de o parte, războiul în 
sine induce o stare de nelinişte, o stare de agitaţie mai 
ales la persoanele cu o receptivitate crescută şi cu 
capacitatea de a gândi, de a filozofa pe marginea 
acestui subiect, cu atât mai mult dacă şi primeşti 
informaţii zilnice despre acesta dar, şi aici cred că s-a 
întâmplat declicul artistic, războiul din Bosnia era 
foarte aproape. Mai aproape ca niciun alt război. 
Afghanistan, Coreea sau cine mai ştie care alte colţuri 
îndepărtate de lume sunt pline de situaţii beligerante. 
Dar niciunul dintre ele nu se află la o „aruncătură de 
băţ” în Europa. Apropierea de un câmp de luptă l-a 
bulversat artistic pe Matei Vişniec ceea ce a creat baza 
pentru dezvoltarea unor creaţii literare şi în acelaşi 
timp a creat fundamentul pentru dezvoltarea unei 
teorii despre război în general. 

 „Cuvântul progres rostit de mama sună teribil de fals” şi 
„Femeia ca un câmp de luptă” sunt cele două piese 
importante din această categorie, a războiului. Sunt 
acestea două un tablou, nici pe departe complet, al unui 
război stupid şi inutil, ale unui război care nu a făcut 
altceva decât să decimeze şi să dezbine o populaţie 
neajungându-se de fapt la altceva decât la mărirea 
mormanelor de cadavre din istoria Europei. Chiar 
autorul spunea că, până la urmă, întreaga civilizaţie şi 
istorie a Europei stă pe un morman de cadavre. S-a mai 
adăugat un morman mai recent: cel rezultat din 
războiul din Bosnia. Dramele celor rămaşi în viaţă sunt 
trecute cu vederea. Oamenii devin nişte cifre în nişte 
statistici realizate în mod ştiinţific de alţi oameni care 
nu au nicio implicare de niciun fel cu conflictul în sine. 
În numele acelor indivizi, a căror naţionalitate nici nu 
mai contează pentru că nu-i aşa, toţi ajung o apă şi un 
pământ, a scris Matei Vişniec aceste piese. Nu este 
tocmai ceea ce se numeşte o alinare, e mai degrabă o 
formă de respect pentru cei care au fost nevoiţi să se 
supună unor idei, unor reguli impuse de nişte lideri. 

Cuvântul progres rostit de mama sună teribil de 
fals

 „Cuvântul progres rostit de mama sună teribil de 
fals” este o piesă care surprinde existenţa plină de 
contraste, de dramatism a unei lumi împărţite, 
bulversate de istorie. Războiul din Bosnia a însemnat 
pentru Matei Vişniec nu numai ştirile venite pe fluxul 
agenţiilor de presă. Ziaristul Matei Vişniec prelucra  
aceste informaţii în maniera specifică presei  iar 
dramaturgul Matei Vişniec a văzut în acest război o 
succesiune de drame individuale de care ziaristul, chiar 
dacă le cunoaşte nu are cum să se ocupe de ele. Pentru 
că lucrurile  sunt  văzute de presă în ansamblu, nu în 
particular.  Bilanţurile reci şi seci ale unui război ca 
acela din Bosnia poate că nu impresionează. În realitate, 
însă, suta de mii de morţi şi milionul de oameni aruncat 
undeva în valurile istoriei a lăsat urme adânci. Asupra 
acestor răni, neînchise poate nici azi, se apleacă Matei 
Vişniec.  

Potrivit dicţionarului explicativ al limbii române, 
termenul progres este definit ca fiind „proces de 
dezvoltare de la o stare inferioară la una superioară; 
mişcare în linie ascendentă; mers înainte; propăşire sau 
o schimbare spre bine.” De aici îşi porneşte explicaţia 
Matei Vişniec atunci când îşi argumentează titlul piesei 
sale:

„Dacă e să analizăm istoria cuvântului „progres” putem 
spune că în acest moment este în declin, în sensul că puţini 
oameni îndrăznesc să-l folosească. Oamenii politici, în orice 
caz, l-au scos din limbajul lor pentru că nu mai au curajul să 
promită ceva bun electoratului. Se vorbeşte despre evoluţie, 
dar nu despre progres. „Progres” înseamnă o acumulare în 
bine pentru om. Or, în acest moment, cu toate crizele, de 
toate felurile, că sunt morale, că sunt economice, sociale sau 
ecologice, nimeni nu mai îndrăzneşte să vorbească de progres. 
Şi totuşi, cuvântul are o istorie foarte bogată, pentru că timp 
de aproape un secol, sau chiar mai mult, a existat un fel de 
utopie industrială, un fel de utopie a ştiinţei şi tehnicii. Se 
spunea: „ştiinta şi tehnica îl vor ajuta pe om să muncească 
mai puţin, să fie mai fericit, să aibă timp pentru sine, pentru 
copii, pentru artă, pentru literatură, într-o bună zi maşinile 
vor lucra pentru om. Va apăsa pe un buton dimineaţa şi se va 
duce să citească, să-şi educe progeniturile şi după aia va veni 
seara să oprească maşina…”.  Ei bine, nimeni nu mai are 
curajul să continue utopia ştiintei şi tehnicii, care s-a stins 
treptat într-o societate în care, sigur, instrumentele s-au 
dezvoltat, dar l-au prins pe om într-un fel de capcană. Omul 
este prizonierul uluitoarelor instrumente de lucru pe care le-
a inventat. Suntem prizonierii internetului, ai facebook-ului, 
ai ecranelor, ai aparatelor de filmat, de înregistrat, ai 
telefoanelor mobile, ai tehnologiilor mixte şi complicate… 
Omul poate munci până când moare fără să-şi dea seama 

Dramele războiului în 
opera lui Matei Vişniec

Viorel Ştefan PĂUNESCU

punem ălui mic numele de Vibko ca să-şi amintească 
familia de Vibko, prostul ordinar care e deja mort .”

Aceste două personaje pot fi regăsite într-o cu totul 
altă ipostază, în cu totul alte raporturi în piesa 
„Imaginează-ţi că eşti Dumnezeu”. Şi aici şi acolo 
cadrul este acelaşi: războiul. Numai că în sus amintitul 
teatru scurt raportul dintre Stanko şi Vibko nu este cel 
de rudenie prin alianţă (cumnat) ci cel dintre un soldat 
cu experienţă în ale războiului şi un tânăr, încă imberb, 
de 17 ani care se supune instrucţiei de război. Pastila 
teatrală „Imaginează-ţi că eşti Dumnezeu” ar putea fi 
considerată punctul de plecare al celei ce avea să 
devină într-adevăr o piesă de teatru. Piesa scurtă nu are 
o miză. Însă, mergând pe ideea autorului că o piesă 
scurtă „este de fapt un copil care nu vrea să mai 
crească”, că este doar un „embrion de poveste” atunci 
putem fi de acord că la un făt nu putem distinge foarte 
clar trăsăturile ceea ce scuză într-un fel lipsa de 
consistenţă, de substanţă, de miză scenică, teatrală, 
artistică.

Revenind la „Cuvântul progres rostit de mama sună 
teribil de fals”, simbolistică pe care Matei Vişniec o 
uzitează din plin este extrem de bogată. Dacă mergem 
pe ideea, lansată de dramaturg că războiul 
contorsionează lucrurile ce păreau normale în alte 
condiţii, trebuie remarcat şi faptul că războiul (poate la 
egalitate cu societatea comunistă) aduce în prim plan 
un element care nu este conştientizat niciodată în 
vremuri normale: frontiera. Frontiera capătă accente 
dramatice, frontiera devine personaj în viaţa fiecărui 
individ tarat de război. Nu întâmplătoare este alegerea 
culorii frontierei. Ea este doar albă. Niciodată altă 
culoare. Ce este „albul”? Albul poate fi înțeles, fie ca 
„nicio culoare”, fie ca uniunea deplină a tuturor 
culorilor spectrului luminii, ca simbol al inocenței 
neinfluențate şi netulburate a Paradisului primordial 
sau ca scop final al omului purificat în care este 
restabilită această stare.  Dacă aruncăm un ochi în 
simbolistica cromatică a chinezilor, vom sesiza că albul 
este departe de a însemna ceea ce cred alte culturi că ar 
semnifica. În accepţiunea chineză, albul este culoarea 
bătrâneții, a toamnei, a vestului şi a nenorocirii. În 
general, în China albul este considerat culoare de doliu, 
cu toate că este vorba de fapt de „nonculoarea” 
veşmintelor de doliu necolorate. 

Dacă transferăm simbolistica albului în contextul 
piesei „Cuvântul progres rostit de mama sună teribil de 
fals” vom înclina cei mai mulţi dintre noi să considerăm 
că alba graniţă este o formă de doliu. Şi nu ar fi deloc 
nelalocul ei această consideraţie  întrucât acea linie de 
demarcaţie a înjumătăţit  familii, a pus fraţii într-o 
situaţie antagonică din care nu se putea ieşi decât 
vărsându-se foarte mult roşu. Adică moarte. Adică 
doliu. Quot erat demonstrandum. 

Întreaga piesă este construită pe imagini, sunete 
antinomice dar care, reunite, compun un întreg,  
compun  un  anume  univers, ce-i drept, în miniatură. 
Dar legile care guvernează mini-universurile sunt 
aceleaşi în esenţă. Într-un anume fel, putem spune că 
Matei Vişniec reformulează în manieră proprie yin şi 
yang-ul. Şi nu este singurul text în care apare această 
reformulare a celor două concepte din filosofia şi 
metafizică chineză. Şi, ca şi în filosofia chineză, Matei 
Vişniec arată că reconcilierea dintre ei şi noi e posibilă, 
armonizarea dintre aici şi acolo poate fi realizată. Nu o 
spune direct însă. Îl lasă pe cititor/spectator să 
înţeleagă acest lucru. Îl conduce pe această idee 
folosind un mic truc: Vişniec îşi aduce publicul într-o 
stare de confuzie care nu se risipeşte până la final dar 
care, în mod surprinzător, explică mai bine mesajul pe 
care doreşte să-l transmită. În „Cuvântul progres rostit 
de mama sună teribil de fals” firul despărţitor dintre 
lumi (deci tot o frontieră) este foarte subţire, nu eşti 
sigur care e realitatea şi care e halucinaţia. Practic, 
realitatea se conturează în funcţie de unghiul din care 
priveşti lucrurile. De aici confuzia şi întrebarea care 
apare instantaneu: sunt morţi viii sau sunt vii morţii? 
Se constată însă că întrebarea este cât se poate de 
retorică. Răspunsul nici nu are importanţă, răspunsul 
corect este oricare ar fi acela pe care-l formulăm. Nu 
există „corect” şi „greşit”. Există doar sentimentul că 
orice poate fi posibil.

Sigur, aici putem  spune că intervine absurdul, 
reductio ad absurdum, pentru că Vişniec valorifică în 
materie sensibilă sensuri invers-logice, astfel încât 
reversul realului se constituie în soluţie revelatoare a 
ceea ce este pozitiv şi invers. Absurdul în literatura 
secolului al XX-lea este relevat prin sentimentul omului 
confruntat cu nonsensul existenţial, este sentimentul 
mizeriei condiţiei umane, a angoasei existenţiale, acel 
„mal du siecle”. Dacă e să enumeri cauzele trăirii 
absurdului acestea ar fi monotonia actelor umane, 
greaţa de caracterul maşinal al unei existenţe fără scop 
(va urma).
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înseamnă în primul rând eliberarea faţă de aspectul 
utilitar şi pozitiv al lumii, atât de străin vieţii creştine, 
dar atât de propriu instituţiilor religioase. Dacă în alte 
vremuri smerenia însemna rezistenţă în faţa plăcerilor 
păgâne, în zilele moderne ea a luat forma unei sclavii. 
Punctul de vedere al lui Berdiaev este unul critic la 
adresa lumii creştine în ceea ce priveşte organizarea sa 
instituţională. Aceste instituţii care se doresc a fi 
reprezentantele creştinătăţii sunt preocupate de griji 
lumeşti în cel mai negativ sens şi nu de viaţa spirituală. 
Cu alte cuvinte, Berdiaev remarcă o inversare a 
valorilor în interiorul Bisericii. Prin intermediul 
conceptului de libertate, el afirmă că Biserica a acordat-
o răului, iar ceea ce este bun se caracterizează prin 
smerenie şi supunere. Paradoxal sau nu, Berdiaev este  
aproape să constate opusul ideii că Biserica este Trupul 
lui Dumnezeu pe pământ. Din această perspectivă, 
filosoful rus va acorda un rol deosebit imiaslaviei, căci 
prin această mişcare s-a ajuns la o criză spirituală, ceea 
ce este un semn  că ceva nu funcţionează corect, un 
semn că trebuie să ne revizuim viaţa şi valorile. Şi 
contează mai puţin corectitudinea dogmatică atunci 
când îţi oferi sufletul întru Dumnezeu.

Obseraţia lui Berdiaev se dovedeşte a fi destul de 
pertinentă cu referire la impactul pe care l-a avut 
imiaslavia în realitatea socială respectivă. În fapt, 
pentru Berdiaev apariţia unei mişcări religioase 
reprezintă o mărturie a unei trăiri, a unei vieţi 
spirituale. În acelaşi timp, el remarcă o sărăcie a acestui 
mod de viaţă chiar în sânul Bisericii, care manifestă un 
comportament mai curând despotic decât dialogal. 
Adept al perspectivei prin care omul are la bază o 
tendinţă spre libertate, filosoful rus va declara că 
tocmai ceea ce ar trebui să constituie baza 
creştinismului, libertatea individului întru Dumnezeu, 
este suprimat în mod tiranic de către oficialităţile 
bisericeşti. El nu este interesat în primul rând de 
corectitudinea dogmatică a celor ce susţin cauza 
imiaslavilor, ci de faptul că aceştia îşi obţin adevărul 
din experienţele personale întru rugăciune. Sensul 
spiritual pe care-l cere înţelegerea imiaslavă este 
reprimată de raţiunea instituţionalizată. Aici apare 
nedreptatea. Pentru Berdiaev, libertatea individului are 
sens şi conţinut doar în relaţia sa cu o forţă superioară, 
iar coerciţia, constrângere, chiar dacă se presupune că 
vine din partea Binelui, este inferioară.

Disputele despre sfinţenia numelor divine, la care 
este contemporan Berdiaev, reflectă tensiunea dintre o 
libertate înţeleasă ca adevăr şi o libertate care se face 
sclavă pe sine. În măsura în care creştinismul înseamnă 
iubire liberă şi în virtutea acesteia libertatea lui 
Dumnezeu se împacă cu libertatea omenească, noţiunea 
de Bine presupune libertate şi nu forţă. Iată de ce în 
finalul articolului  menţionat la început, Berdiaev va 
afirma că întrebarea despre numele Iisus poate fi 
soluţionată prin apelul la viaţa spirituală proprie sau la 
oameni cu experienţă mistică superioară şi nu Sfântului 
Sinod sau Patriarhului.

Motto: „Orice rugăciune adevărată are menirea să înveţe 
urechea omenirii să audă iarăşi”.

Hans-Werner Schroeder

„Omul este o întrebare fără răspuns” (Karl Rahner, 
Gânduri despre credinţă, Traducere din limba germană 
Ioana Lemeny, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu 
Lăpuş, 2010, p. 14) consideră marele teolog Karl 
Rahner, şi totuşi creştinul - considerăm noi - este omul 
care îşi pune cele mai multe întrebări de-a lungul vieţii 
pământeşti, sau aşa ar avea datoria morală să îşi 
petreacă parcursul vieţii, cu atât mai mult cu cât 
credinţa îl susţine în dialogul viu cu Dumnezeu-Omul 
prin însuşi persoana lui Isus Cristos.

Nu putem scrie despre cum ne rugăm sau cum 
înălţăm rugăciuni, putem doar teoretiza modul de a 
comunica cu Dumnezeu, rugăciunea fiind o formă de a 
vorbi cu Dumnezeu în intimitate, prin cuvinte, sau prin 
tăcere, însă „gândirea asupra lui Dumnezeu întrerupe 
relaţia directă cu Dumnezeu sau întâlnirea cu El. Prin 
gândirea teologică omul se închide în el însuşi. Părinţii 
vorbesc de rugăciunea făcută dintr-un singur gând 
(monologistos enche). Acesta nu este un gând propriu-zis, 
ci este conştiinţa care se află în întregime ocupată de 
experienţa realităţii însăşi a lui Dumnezeu. Totuşi 
această experienţă conştientă este numită gândire pentru 
că nu este doar o stare de sentiment confuz sau senzaţia 

În rândurile care urmează voi încerca să conturez 
opinia lui Berdiaev asupra mişcării religioase numită 
imiaslavie sau onomatodoxie. Dând dovadă de un simţ 
dezvoltat în ceea ce priveşte percepţia realităţii istorice, 
Berdiaev se implică mai puţin în clarificarea 
amănuntelor dogmatice şi deduce importanţa acestei 
mişcări din impactul pe care îl are asupra vieţii 
religioase. Prima sa reacţie o regăsim într-un articol 
publicat în august 1913.

Berdiaev constată că pentru prima dată după multe 
veacuri lumea ortodoxă se vede zdruncinată şi prin 
aceasta trezită dintr-o stare de amorţeală deoarece 
apare o întrebare cu privire la experienţa mistică, 
întrebare care cere un răspuns clar din partea Bisericii 
pentru a evita o criză. Disputele dintre imiaslavi şi 
imiaborţî aminteşte – spune el – de vechile timpuri 
când viaţa spirituală era o caracteristică a Bisericii, 
poate chiar esenţa ei. Astfel, disputa cu pricina nu poate 
să fie întâmpinată decât cu binevoinţă, dat fiind că 
reflectă interesul şi îngrijorarea lumii pentru viaţa 
religioasă. Pe de o parte, continuă Berdiaev, imiaslavia 
are în spate tradiţia vieţii mistice, cu oameni în primul 
rând cu experienţa vieţii religioase, a vieţii simple, dar 
plină de sinceritatea rugăciunii. În experienţa propusă 
de imiaslavi regăsim acea parte a panteismului care 
permite ca energia divină să devină imanentă lumii şi 
omului. De cealaltă parte, imiaborstva (opusă 
imiaslaviei) obţine susţinerea oficială, ortodoxia 
instituţională, care, după Berdiaev, a rupt orice legătură 
cu tradiţia misticii creştine, devenind indiferentă faţă de 
problemele acestui mod de viaţă şi adoptând tot mai 
mult perspectivele pozitivismului şi materialismului. În 
acest fel, disputele despre numele divine începute pe 
muntele Athos la începutul secolului al XX-lea se 
dovedesc a fi o mare încercare pentru competenţa 
Sfântului Sinod şi Biserica Patriarhilor.

Cu o vădită doză de ironie, Berdiaev observă că 
Sfântul Sinod se vede foarte nemulţumit de faptul că 
stareţul Ilarion, ieromonahul Anton Bulatovici, precum 
şi unii monahi de pe muntele Athos au îndrăznit să-şi 
pună întrebări de ordin dogmatic cu privire la viaţa 
duhovnicească şi astfel să întrerupă liniştea 
bisericească. Declarându-şi nemulţumirea că a fost 
deranjată cu întrebări despre sfinţenia numelor divine 
venite din partea unor simpli monahi, Biserica 
Ortodoxă îşi arată totodată neputinţa în faţa unei 
probleme adevărate. Episcopii, din care e format 
Sfântul Sinod, sunt interesaţi de ordinea şi modul de 
desfăşurare ale rânduielilor şi nu de întrebările 
esenţiale ale vieţii creştine. De ce să le pese episcopilor 
dacă este prezent Iisus în numele Iisus sau numele 
reprezintă doar un semn convenţional? În neputinţa de 
a da un răspuns pe măsură, spune Berdiaev, Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe declară imiaslavia drept 
erezie pentru neliniştea care a produs-o în sânul 
creştinismului ortodox. Mijloacele violente la care 
recurge arhiepiscopul Nicon pentru a convinge pe 
imiaslavi reprezintă un act de autoumilinţă. În lipsa 
unei pregătiri dogmatico-religioase suficiente, Sfântul 
Sinod îşi face dreptate prin intermediul armelor. De ce 
nu se optează pentru o procedură discursivă bazată pe 
textul biblic? Unde este forţa de convingere spirituală? 
De ce Biserica Ortodoxa la vremea respectivă nu se 
dovedeşte a fi în stare să emită un discurs clar, cu 
argumente temeinice şi cu dovezi coerente din care să 
reiasă eroarea dogmatică a imiaslaviei? Toate aceste 
întrebări semnalate de Berdiaev sunt puse pe fondul 
unei reacţii mai puţin caracteristice Bisericii într-o 
situaţie de criză.

În urma rezolvării violente a disputelor de pe 
muntele Athos, a convingerii prin lovituri, se instituie o 
linişte cel puţin formală, iar Biserica Ortodoxă face apel 
la smerenie şi supunere. Aici Berdiaev intervine cu o 
întrebare ce reflectă poziţia sa filosofico-religioasă: 
„Este creştinismul o religie a smereniei şi a supunerii 
sau o religie a libertăţii şi a iubirii?” Nu se pune 
problema smereniei în faţa lui Dumnezeu, ci în faţa 
lumii şi a oamenilor, în faţa răului în ultimă instanţă. 
Această învăţătură a smereniei s-a transformat într-o 
constrângere a duhului, într-o împietrire a vieţii 
spirituale. Acest imperativ al smereniei oriunde şi 
oricui a devenit o armă a răului, o armă pe care Biserica 
o foloseşte din plin pentru a-şi consolida dominaţia. 

Prin faptul că Biserica binecuvântează doar liniştea 
morbidă a păcătoşilor, ea se înstrăinează de adevărata 
esenţa a creştinismului, anume viaţa spirituală. 
Berdiaev susţine că experienţa spirituală, religioasă 

cultură     religie     filosofie
pierderii de sine în oceanul unei realităţi nearticulate, ci 
este conştiinţa întâlnirii cu infinitul personal al lui 
Dumnezeu care ne iubeşte”. (Pr. Dumitru Stăniloae, 
Rugăciunea lui Isus şi experienţa Duhului Sfânt, Traducere 
Marilena Rusu, Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 56).

Reflecţia teologică, experienţa spirituală, tratatele 
religioase, ştiinţe precum psihologia, filosofia, 
antropologia, etica, nu pot pătrunde şi explica  raţional  
suferinţa, solitudinea, moartea, pot emite doar 
supoziţii, comentarii, studii de caz în raport cu aceste 
subiecte; avem însă datoria de a supune conştiinţei 
critice ceea ce simţim şi trăim, este dimensiunea 
esenţială a propriei fiinţări şi însuşi actul reflecţiei ne 
impune să luăm o distanţă temporală faţă de gândul 
neputinţei de a înţelege şi pătrunde misterele vieţii, cu 
precădere a ultimului dintre ele: moartea. 

Sunt remarcabile studiile heideggeriene şi reflexiile 
pe tema morţii; autorul german a făcut din moarte cheia 
fundamentală a gândirii sale şi modul în care se 
realizează o comprehensiune autentică a fiinţării. 
Moartea, înainte de a fi un eveniment final, punctual al 
vieţii, este dimensiunea însăşi prin care se poate trăi 
umanul şi trebuie înglobată/asumată în modul de 
trăire al fiinţei, chiar în orizontul limitat al fiinţei.

Experienţa morţii proprii o facem zilnic, trăind şi 
murind pentru ceea ce suntem în profundul şi esenţa 
noastră ca oameni; e o stare continuă dar fără eul nostru 
nevăzut, nu e condiţie de înstrăinare sau însingurare, ci 
o regăsire a ceea ce suntem chemaţi să devenim. Abia 
apoi, la marginea şi spre finalul drumului îl putem găsi 
şi pe Dumnezeu, nici nu bănuim că am bătut calea 
împreună cu el. Cu ceilalţi, ne vom găsi numai trecând 
prin El. Nici măcar nu trebuie să plecăm nicăieri, 
departe, unde am vrea uneori să fugim de 
durere…totul este în noi şi aici în prezent trebuie 
căutat… semenii şi Dumnezeu coabitează în intimitatea 
noastră în mod real şi nu doar imaginar sau în noţiunea 
de idee. 

În virtutea acestei unităţi îi putem înţelege şi accepta 
pe ceilalţi, chiar în absurdul suferinţei pe care ne-o 
provoacă sau din care ne împărtăşim călătorind alături 
de ei. A face experienţa morţii semnifică mai mult decât a 
trăi, nu datorită verbului a face ci a lui a trăi. Abia în 
acest moment se vede diferenţa valorică a celor două. 
Pentru unii a face nu se întâlneşte niciodată cu a trăi – ei 
sunt roboţii umani ancoraţi în cotidian, fără putinţa de 
a se opri şi a se gândi la ei sau la alţii, cu atât mai puţin 
la realitatea ultimă, sora moarte -; cei mai norocoşi însă o 
pot experimenta încă din această viaţă şi roadele lor 
devin atunci lumină pentru drum…

Absurdul durerii morale sau fizice este doar 
preambulul slavei ce o vom cunoaşte după moartea 
fizică, nu după cea zilnică, experimentată alături de 
ceilalţi; În această lumină ne putem înţelege temerile 
pentru viitor; ramura teologiei creştine numită 
escatologie nu este străină de studiul suferinţei 
concrete. Dogmatica, Scriptura, scrierile Sfinţilor 
Părinţi, nu au găsit însă răspunsul ultim la rostul 
suferinţei decât în acceptarea planului lui Dumnezeu în 
viaţa omului, fără însă ca Dumnezeu să fie cauza 
acestor suferinţe. Peste nepătrunsul acestei taine 
numită suferinţă se adaugă moartea fizică a omului, 
împărtăşită şi de Fiul lui Dumnezeu abandonat pe 
Cruce şi care  a strigat în neputinţa sa „Dumnezeul 
meu, Dumnezeul meu, de ce M-ai părăsit” ca apoi să se 
regăsească viu în iubirea şi acceptarea planului Tatălui 
Său. 

Dincolo de imaginea Crucii, mesajul spiritual 
trebuie experimentat pentru a fi înţeles - dacă nu 
raţional, măcar la nivel de simţire -, aici este travaliul 
anevoios al omului credincios în mijlocul acestei lumii: 
acceptarea răului şi a suferinţei în scopul mântuirii sale, 
chiar şi atunci când absurdul şi non-sensul pare stăpân 
peste umanitate.

Escatologia o pregătim cu fiecare zi trăită viu alături 
de ceilalţi, conştienţi că mântuirea lor e legată de a 
noastră cu fire nevăzute, asemenea lucrărilor divine 
pregătite din veşnicie pentru fiecare dintre noi. Dacă nu 
credinţa, atunci cine ne poate spune ce este în noi şi 
care ne este sensul vieţii…

Studiile escatologice [(Gr. eskhatos, ultimul). 
Antichitatea în general, admite veşnicia lumii. 
Eschatologia presupune un sfârşit al lumii. În VT, de la 
întoarcerea din exil în sec. VI î Cr., evreii aşteaptă o 
înnoire a universului, „cu ceruri noi şi un pământ nou” 
(Is 65,17). Această speranţă se exprimă în apocalipse: 
cea a lui Isaia(24) sau cea a lui Daniel(10-12). În NT, 
discursul aşa-zis eshatologic al lui Isus (Mt.24) atinge în 
acelaşi timp trei teme: nimicirea Ierusalimului, sfârşitul 
acestei lumi şi sosirea plină de slavă a Fiului omului. 
Imaginile stilului apocaliptic nu fac precizări nici 
asupra epocii când se va petrece, nici asupra 
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modalităţilor sfârşitului lumii. Cf. Danielle Fouilloux, 
Anne Langlois, Dicţionar cultural al Bibliei, trad. fr. Ana 
Vancu, Editura Nemira, 1998, p.72] ale bisericii creştine 
din ultimele decenii s-au axat cu precădere pe câteva 
direcţii clare, cum ar fi: de-cosmologizarea datelor 
escatologice, centralizarea escatologiei în Cristos, 
regândirea adevărurilor escatologice în raport cu alte 
tratate dogmatice, individualizarea unor probleme ce 
au nevoie de o aprofundare particulară. Răspunsul la 
toate acestea necesită şi o cunoaştere istorică a ceea ce 
este în fapt escatologia, terminologia folosită şi uzanţele 
moderne. 

Sub semnul Duhului Sfînt, escatologia creştină 
trebuie înţeleasă ca o dublă mişcare în Cristos şi a lui 
Cristos în lume şi împreună cu lumea în Cristos. 
Chestiunea despre sensul final al lucrurilor şi al întregii 
istorii umane este sădită în fiinţa noastră şi din orice 
direcţie am privi această problemă ea cere o 
aprofundare aparte, nu doar la nivel individual ci şi la 
scară comunitară. Putem distinge astfel între o 
eshatologie particulară care are legătură cu moartea şi 
calea sufletului spre judecata particulară şi apoi 
eshatologia universală, adică sfârşitul acestei lumi ca 
univers, sfârşit ce este mai mult o transformare în „cer 
nou şi pământ nou” cum apare revelat în Biblia 
creştină; „De aceea se poate spune că lumea aceasta se 
va sfârşi atunci când refuzul lui Dumnezeu de a mai 
revela adâncimi noi în creaţie va coincide cu neputinţa 
oamenilor de a mai sesiza şi dezvolta aceste adâncimi”, 
scrie părintele D. Stăniloae” (Preot V. Sorescu, Sfârşitul 
lumii în perspectiva profeţiilor biblice, Editura Saeculum 
I.O, Bucureşti, 1996, p. 78).

Mirosul tămîiei şi reînnoirea naturii, forfota 
Sărbătorilor Pascale aduc cu sine, involuntar, spiritul 
meditativ asupra morţii; moartea noastră, a rudelor 
dragi, a celor pierduţi de mult printre vise…ne amintim 
de ei pe poteci sau parcuri, cimitire sau ruine de 
gânduri…îi pomenim sau am vrea să-i uităm. Durerea 
şi melancolia se îmbracă într-un zâmbet trist şi o privire 
spre nicăieri; am vrea să fim ancoraţi nu de Cruce, ci de 
cel viu de lângă noi; dar şi el/ea poartă cu sine/în sine, 
o moarte…, a sa sau a celui drag. 

Vechiul Testament înfăţişează moartea ca o 
consecinţă a păcatului adamic, ca o părăsire a omului 
de către Dumnezeu, ca pe o răzbunare a sa, ca pe o 
însingurare şi un sfârşit, o taină de neînţeles şi de 
nedepăşit; în mod diferit stau lucrurile în Noul 
Testament unde Dumnezeu-Fiul este dat morţii pentru 
ca omul să rămână viu în iertarea Tatălui, să cunoască 
şi să se împărtăşească din viaţa veşnică la sfârşitul 
timpurilor. Păcatul este depăşit într-un act al iertării 
cosmice, lumea închisă a omului este salvată într-o 
nouă dimensiune spirituală menită să depăşească 
condiţia de păcat a umanităţii. Moartea nu mai este 
pentru omul Noului Testament un final, ci rămâne în 
deschis, ca speranţă, ca o invitaţie din partea divinului 
de a trăi şi a înţelege moartea, sensul vieţii şi al morţii sale…

Adrienne von Speyr în lucrarea Misterul morţii 
afirmă că „adevărata viaţă a omului e cuprinsă în 
vorbirea cu Dumnezeu, în rugăciune; atunci moartea ar 
trebui înţeleasă ca fiind clipa când cuvântul lui 
Dumnezeu nu mai răsună, când Dumnezeu tace, când 
cuvântul Lui nu se mai aude sau încă nu se aude” 
(Adrienne von Speyr, Misterul morţii, traducere de 
Alexandru Şahighian, Editura Anastasia, Bucureşti, 
1996, p. 36).

Suferinţa şi jertfa, pasive oarecum, primite fără voia 
şi acordul omului, pot deveni ferment pentru o viaţă 
nouă sau sunt de neînţeles pentru cel ce nu gândeşte la 
esenţa ultimă a fiinţării sale. Patimile Fiului lui 
Dumnezeu rămân de neînţeles raportate doar la 
bunătatea lui Dumnezeu şi ignorând planul său pentru 
om; abandonarea în faţa voinţei divine este rod de viaţă 
nouă şi transcendere a oricărei forme de suferinţă 
umană. ”Tatăl îl legitimează pe Fiul Său prin Înviere, 
arătând prin aceasta cum nici cea mai crudă suferinţă, 
nici cea mai violentă moarte nu are ultimul cuvânt. Isus 
nu este abandonat de Mâna Tatălui în clipa suferinţei, 
chiar dacă prezenţa acestei Mâini nu se mai face 
simţită”(Grün Anselm, Despre suferinţă, Editura Galaxia 
Gutenber, Traducere din limba germană de Cristian 
Baumgarten, 2008, p.25).

A da suferinţei un sens înseamnă a accepta un plan 
al divinului pentru noi, a conferi condiţiei umane un 
nou profil autentic, de asumare a vieţii, cu tot ceea ce ni 
se oferă, altfel spus ea, suferinţa, devine parte a 
demnităţii omului prin identificarea termenului grec 
mathein 

(a suferi) cu pathein (a pătimi, a îndura). Semnificaţia 
celor doi termeni greceşti este diferită doar atunci când 
gândim raportul între om şi Fiul lui Dumnezeu 
răstignit pentru om, cât şi sensul celor două în istoria 
umanităţii. Karl Rahner în lucrarea Warum lässt Gott uns 

leiden? din Schriftten zur Teologie 14, afirma că 
„suferinţa este şi rămâne imposibil de cuprins cu 
mintea. Renunţ la orice tip de speculaţii de natură 
teologică sperând să văd o legătură logică între ideea 
mea de Dumnezeu şi suferinţă. Mă las purtat de 
inexplicabila suferinţă, abandonându-mă astfel 
necuprinsului mister divin” (Grün Anselm, Despre 
suferinţă, Editura Galaxia Gutenber, Traducere din 
limba germană de Cristian Baumgarten, 2008, p. 62).

Nu putem gândi despre moarte decât în raport cu 
suferinţa, pierderea, schimbarea, golul, moment în care 
argumentele raţionale sunt sărace, explicaţiile 
încetează, neputinţa ia locul întrebărilor, 
incomprehensibilul cuprinde conştiinţa şi taina 
resemnării ia forma evlaviei sau a furiei înăbuşite. 
Modul de raportare la suferinţă şi la moarte diferă după 
gradul credinţei şi al experienţei spirituale, după ceea 
ce ne asumăm cu maturitate şi înţelepciune, stabilitate 
emoţională sau cu revoltă, prăbuşire şi tulburare; ceea 
ce rămâne  ca o constantă însă e golul pierderii suferite, 
gol pe care cuvintele nu îl pot acoperi…

Am căutat în reflexia prezentă să redăm o latură a 
umanului, cea mai tensionată şi ultimă, ce este un 
„dincolo” pregătit încă de „aici”, este un „deja” şi un 
„nu încă”, un dar al Domnului şi o coparticipare vie a 
omului deopotrivă, o pregătire prea scurtă - cât durează 
o viaţă - pentru o întâlnire şi o îmbrăţişare veşnică în 
tăcere şi mister, apoi „deodată am avut conştiinţa că 
tăcerea aceasta era o prezenţă. În inima acestei tăceri 
era Cel ce este liniştea, pacea, armonia” (Antonie 
Mitropolit De Suroj, Şcoala rugăciunii, Traducere de 
Irineu Slătineanu, Imprimeria Coresi, Bucureşti, 1994, 
p. 68), este între noi pentru a ne aminti toate acestea…

Acta Camilliana. Actele 
pastorale ale Prea Sfinţiei 
Sale P. Nicolae Iosif Camilli, 
editată de pr. dr. Ştefan 
Lupu şi cercet.dr. Iosif 
Tamaş apărută la Editura 
Sapienţia din Iaşi în 
colecţia Studia et 
Documenta, este o lucrare 
de referinţă, un omagiu 
pentru Anul Credinţei 
2012-2013, o mulţumire 
culturală adusă Institutului 
Teologic Romano-Catolic 
"Sf. Iosif" din Iaşi pentru 
profesorii şi păstorii pe 
care i-a dăruit Bisericii în cei 125 de ani de existenţă şi 
un dar pentru credincioşii  romano-catolici.

Pe întinderea a 536 pagini, însumând 47 de 
documente adunate de către episcopul Camilli şi 
publicate în două ediţii (1913 şi 1914) găsim mărturii vii 
ale vieţii şi activităţii ilustrului păstor de suflete. 
Lucrarea este precedată de un Status quaestionis şi un 
Studiu introductiv semnat de Pr.prof.dr.Anton 
Despinescu de la Institutul Teologic Romano-Catolic 
“Sfîntul Iosif” din Iaşi. În anexe sunt incluse două 
documente în strînsă legătură cu activitatea episcopului 
Nicolae Iosif Camilli, respective "Rugăciunea funebră a 
Monseniorului Iosif Salandari" şi "Pravoslavia română 
faţă cu dreapta credinţă romană" a lui Nerset Marianu. 

Dincolo de scopurile ştiinţifice, teologice ale acestei 
lucrări se conturează discret, figura remarcabilă a 
primului păstor al Bisericii Romano-Catolice din 
Moldova. În litera şi textul său este prinsă de fapt 
esenţa umană şi profundul spiritual, grija şi 
responsabilitate neîncetată pentru cei ce i-au fost 
încredinţaţi spre păstorire. Păstrarea textelor şi a limbii 
vechi aduc un plus de valoare acestei lucrări - chiar 
dacă o fac mai puţin accesibilă la prima lectură - 
deschizînd laturii lingvistice noi drumuri de cercetat 
privind limba română veche şi scrierile timpului.

Venit iniţial ca misionar pe pământ românesc, la 27 
iunie 1884 Papa Leon al XIII-lea îl numeşte episcop al 
noii Episcopii de Iaşi, unde va cunoaşte un drum 
complicat, cu o imensă activitate pastorală în calitate de 
misionar şi episcop, implicat activ în viaţa comunităţii 
ce a primit-o în grijă. A redactat scrieri cu caracter 
religios, a participat la exerciţii spirituale pentru 
călugăriţe, la instrucţiuni catehetice, ne-a lăsat 
moştenire 14 titluri de lucrări (13 în limba italiană şi 
una în franceză); cele mai reprezentative scrieri sunt 
scrisorile pastorale, în număr de 47, cu un total de 633 
de pagini, adunate chiar de autor în trei volume, în ani 
succesivi, 1913, respectiv 1914. 

În aceste scrieri de viaţă în credinţă este redată 

însăşi o filă din istoria Bisericii Romano-Catolice din 
Moldova, cu tot ce implică ea; bogăţia informaţiilor este 
exemplificată cu citate din Sfânta Scriptura, Scrierile 
Sfinţilor Părinţi, mărtuirii vii cu scopul dorit al 
episcopului Camilli  de a îmbogăţi fiecare parohie cu o 
arhivă ordonată “în cuvenită rânduială”(…) “şi care poate 
odinioară vor da un tribute cât de mic acelora cari ar voi să 
scrie istoria acestei Eparhii”.(Acta Camilliana, p.24).

Scriitura sa îndeamnă, ceartă, umileşte, mustră, 
corectează, mângâie, roagă, imploră; prin toate aceste 
stări trece sufletul episcopului Nicolae Iosif Camilli în 
dorinţa sa arzătoare de a arăta tuturor calea strâmtă şi 
anevoioasă ce duce spre întâlnirea cu Cristos. 

Lectura unor rânduri ce par ca un monolog scris cu 
duritate şi corectitudine morală sunt de fapt blînde şi 
reale poveţe pentru îndreptarea slăbiciunilor omeneşti 
din orice timpuri; poate tocmai de aceea îl simţim atât 
de aproape cînd îi citim mesajul: “Ştiu că acest discurs al 
meu va sunà cam tare pentru mai mulţi, ştiu că unii, mai 
mult farisei decât creştini, se vor scandalizà. Însă, şi în 
privinţa aceasta,ne mângâe exemplul şi cuvântul lui Isus 
Hristos. Cu ocazia mai sus amintită, în care dumnezeescul 
învăţător aruncase în faţa fariseilor cum că ei călcau legea 
dumnezeească pentru a se ţineà de datinile şi abuzurile lor, 
ucenicii se apropiară de el şi astfel îi ziseră: Cunoscut-ai că 
Fariseii auzind cuvântul acesta s'au scandalizat? Iar el 
răspunzând a zis: Tot sadul pe care nu l'a sădit Tatăl 
meu cel ceresc, se va desrădăcinà. Lăsaţi-i pe dânşii: 
sunt orbi (Matth, XV, 12-14) (Acta Camilliana, p.240).

Volumul prezent oferă cititorilor diverse enciclice 
papale cu explicaţiile de rigoare pentru credincioşi, de 
exemplu cea dedicată luptei împotriva 
Francmasoneriei, Encilica Humanum Genus nr. 11 (vezi 
Acta Camilliana, pp.61-86); Enciclica Quod Auctoritate 
Apostolica şi despre iubileul extraordinar pentru anul 
1886, nr.14, (vezi Acta Camilliana, pp.100-110); epistola 
enciclică Quamquam pluries despre Sfântul Iosif, nr. 24 
(vezi Acta Camilliana, pp.165-180) încheiată de o 
rugăciune către Sfântul Iosif foarte cunoscută şi 
practicată azi în Biserica Catolică; Cea Dintâi Scrisoarea 
Enciclică a prea Sfântului Nostru Părinte şi Domn Papa 
Benedict al XV privind pacea în Europa şi problemele 
sociale existente, nr.47 (vezi Acta Camilliana, pp.393-
430).

Documentele, circularele, epistolele pastorale, 
adresele către misionari, mulţumirile către superiori, 
veştile şi numirile, hotărîrile şi înştiinţările, decretele,  
toate scot în evidenţă preocuparea episcopului Camilli 
nu doar pentru binele spiritual al credincioşilor, al 
preoţilor şi seminariştilor, ci şi preocuparea pentru 
problemele practice ale diecezei, cum ar fi zidirea de 
biserici, grija faţă de arhive, precum şi cea de instruire a 
dascălilor, de pregătire a copiilor pentru prima Sfântă 
Împărtăşire, a măsurilor sociale pe timpul crizei holerei 
asiatice, a căsătoriilor mixte. Printre documentele 
publicate se numără şi o parte din corespondenţa 
purtată de episcopul de Iaşi cu Sfântul Scaun.

Complexitatea activităţii sale ca Episcop de Iaşi, ca 
fondator al diecezei, ca păstor sufletesc îi conferă 
onoarea bine meritată de a-şi odihni trupul în partea de 
Răsărit a Catedralei Romano-Catolice “Adormirea 
Maicii Domnului“ din Iaşi, mereu alături de spiritul 
celor pe care i-a slujit în Domnul, fraţii săi creştini, laici 
şi preoţi deopotrivă, cărora le lasă un mesaj comun: “Să 
ne gîndim prin urmare, câţi s'au întors la Dumnezeu prin 
limba noastră?(…) Să punem înaintea ochilor noştri acea zi 
de mare încurcătură, când va veni Judecătorul  şi va face 
socoteală cu slugile sale, cărora le-a încredinţat talanţi. Să ne 
temem de acestea, Fraţilor; păstorirea noastră să fie la fel cu 
purtarea noastră. Să ne gândim zilnic la slăbiciunea păcatelor 
noastre, ca să nu cumva să rămână legată de păcat viaţa 
noastră, prin mijlocul căreia atotputenicul Dumnezeu a 
deslegat pe alţii. Să ne gândim fără încetare ce suntem; să 
cugetăm la negoţul nostru să cugetăm la sarcina pe care am 
luat-o. Să ne facem zilnic socoteala, pe care o vom avea cu 
Judecătorul nostru.( Acta Camilliana, p.29).

Lectura cărţii este ca un Requiem închinat celui ce a 
trăit şi a pus bazele diecezei de Iaşi, celui care a 
consolidat credinţa contemporanilor săi prin însăşi 
simplitatea vieţii sale morale, umane, de rugăciune şi 
adevăr spiritual, misionarul lui Dumnezeu printre noi, 
creştinul Nicolae Iosif Camilli, căci fără titluri şi ranguri 
omeneşti ne prezentăm în faţa Dreptăţii Supreme. 

Mesajul său pentru viaţa urmaşilor săi stă scris în 
însăşi epitaful său: Fuit vir plenus fide et zelo Dei, a fost 
un bărbat plin de credinţă şi de râvnă pentru 
Dumnezeu. Pastor vigilans populum rexit, a condus 
poporul lui Dumnezeu ca un păstor vigilent. A fost 
chemat în patria cerească în al 76-lea an al vieţii sale, 
meritis repletus, plin de merite.

Aprilie 2013

Acta Camilliana

 Manuela BALAŞCA MIHOCI

cultură     religie     filosofie
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Caut mereu şi mereu în jurul meu… Caut, dar nu 
ştiu ce. O foame până acum îngropată adânc în mine 
se trezeşte şi mă chinuie-n surdină. Ce fel de foame? 
Nu-mi pot imagina. Nu reuşesc să mă stăpânesc. Cu 
cât caut mai multe răspunsuri, cu atât găsesc numai 
întrebări. Păşesc pe covorul aspru. Mă pierd în roşul 
isteric al acestuia. Mă acaparează cu totul. 

Dar foamea nu mă lasă nici o clipă să reflectez 
asupra acestui lucru. Închid ochii şi pătrund în 
universul familiar al minţii mele. Încerc să găsesc 
sursa foamei. Pătrund printre milioane de cuvinte 
amestecate într-un haos total. Păşesc neliniştită prin 
labirintul de semne. După paşi şi paşi, în calea mea s-a 
ivit o uşă. Am deschis-o cu multă grijă şi am păşit într-
o încăpere uriaşă, asemănătore unei biblioteci. Erau 
sute, chiar mii de cărţi iar rafturile erau aşa de înalte 
încât cred că atingeau tavanul, dacă încăperea avea 
aşa ceva. Nişte oameni foarte bine organizaţi mişunau 
prin încăpere. Am început să-l urmăresc pe unul din 
ei. Era scund, puţin gras şi ţinea în mână două hârtii pe 
care le tot recitea. M-a dus pe un culoar... S-a oprit 
brusc şi a luat o carte din bibliotecă. A pus în ea 
paginile pe care le avea în mână după care a analizat-o 
meticulos şi am putut vedea că pe cotor scria cu litere 
argintii Mara. Mara? Ieri am terminat de citi cartea 
asta. I-am smuls-o din mână şi am privit-o cu atenţie. 
Era un fel de dosar împărţit în mai multe părţi: 
Personaje, Evenimente importante, Rezumat etc.

- Aş avea şi eu nevoie de aşa ceva. M-ar putea ajuta 

la testele de lectură.

- De fapt nu te-ar ajuta deloc, stăpână, adăugă 

omuleţul.

- De unde ştii tu? Şi de ce îmi zici stăpână? Nici 

măcar nu te cunosc.

- Tu nu mă cunoşti. Dar eu te ştiu.

- Ce? Asta-i chiar culmea! Uimeşte-mă, zi-mi, cine 

sunt?

- Eşti proprietara minţii în care ne aflăm.

- Suntem în mintea mea? Tu ce cauţi în mintea 

mea? 

- Păi, sunt unul dintre bibliotecarii minţii tale.

- De ce ar avea nevoie mintea mea de un 

bibliotecar?

- Tu nu vezi câte cărţi sunt aici? Cine crezi că stă 

toată ziua să adune, să stocheze şi să schimbe 

informaţia? Să nu mai vorbim de organizare.

- Şi vrei să spui că toate cărţile de aici sunt în capul 

meu?

- Da. Dar trebuie să ştii că majoritatea sunt pline cu 

amintiri şi lucruri esenţiale. De exemplu sunt zece 

cărţi doar despre tehnica de a merge.

- Nu e aşa greu să mergi. De ce am nevoie de zece 

cărţi pentru asta?

- Acum nu ţi se mai pare aşa greu. Ai vedea cât e de 

complicat numai dacă ar trebui să înveţi din nou.
Un bărbat înalt se apropie de noi şi îmi zâmbi. Îmi 

făcu un semn cu mâna să-l urmez. Am mers după el şi 
am început să ne afundăm tot mai adânc în bibliotecă. 
Speram, totuşi, doar să nu mă pierd pentru vecie în 
acest labirint. Dintr-o dată s-a oprit şi s-a întors spre 
mine. Schiţă un nou zâmbet, şi, suplimentar, de 
această dată, începu să-mi vorbească.

- Bine ai venit în mintea ta! Eu sunt bibliotecarul 

şef, Adrian.

- Voi glumiţi? Sunteţi în mintea mea? Cum se 

poate aşa ceva? 

- Se întâmplă destul de rar, dar totuşi se întâmplă. 

De când sunt eu bibliotecar aşa ceva s-a întâmplat 

doar de două ori.

- Stai puţin, parcă ziceai că eşti bibliotecarul şef al 

minţii mele. 

- Da, acum. Însă în urmă cu cincisprezece ani eram 

al altcuiva.

- Şi tu poţi fi doar bibliotecar şef?

- Da, atât timp cât va fi nevoie. Hai să terminăm cu 

vorbăria. Am multe să-ţi arăt.

Porni pe un alt coridor şi deschise o uşă pe care 

scria Secţia Învăţat. În cameră era doar un om conectat 

la un fel de aparat, ce bătea la o veche maşină de scris. 

Era atât de concentrat în ceea ce făcea că nici nu 

observă când am intrat. Adrian se întoarse spre mine 

şi îmi făcu semn a linişte. I-am urmat instrucţiunile. 

Începu să îmi explice în şoaptă că omul acela se 

numeşte „translator” şi „traduce” informaţia adusă 

de acel aparat. Informaţie care conţine tot ceea ce eu 

învăţ. După aceea o scrie iar unul dintre bibliotecari 

vine să ia foile şi să le pună într-unul din dosarele din 

Marea Bibliotecă, aşa numea el mintea mea. În 

încăpere intră un alt bărbat, pe a cărui cămaşă scria 

Curăţenie.

- Ce face omul acela? Şterge praful?

- Nu, aici nu poate intra praful. Simion e de la 

departamentul de curăţare. El şterge tot ce consideră 

inutil sau ce nu s-a fixat bine pe foaie.

- Şi dacă şterge ceva ce mie mi se pare util?

- Nu se v-a întâmpla niciodată asta. Înainte de a 

şterge, Simion se consultă cu subconştientul tău prin 

intermediul unui calculator din Departamentul 

Păreri.

- Există şi aşa ceva?

- Da, dar nu avem timp să-l vizităm azi. O să-ţi arăt 

Camera Amintirilor în schimb.  

Mă conduse spre o altă încăpere unde adia un aer 

familiar. Rafturile erau pline cu albume foto, eprubete 

şi flacoane. Adrian îmi ghicise următoarea întrebare şi 

începu să-mi explice că fiecare flacon conţine un 

anumit miros care a fost absorbit în trecut iar fiecare 

eprubetă, un lichid care redă gustul. Am rămas 

fascinată, mi-aş fi dorit să stau ore în şir în această 

cameră, retrăind trecutul. Pe perete era un tablou cu 

mine şi cea mai bună prietenă a mea, Diana. Poza era 

făcută anul trecut, când Diana împlinise paisprezece 

ani. Îmi amintesc bine ziua aceea. Aş fi vrut să o trăiesc 

din nou şi din nou şi din nou. Adrian mă aduse la 

realitate, dacă o pot numi aşa, prinzându-mă de mână.

- Trebuie să ieşim de aici. Acum.

- De ce? E aşa bine aici. Aş vrea să rămân pentru 

totdeauna.

- Ştii de ce ţi-am arătat Camera Amintirilor?

- Nu. 

- Pentru că trebuie să înveţi să nu mai trăieşti în 

trecut, ci în prezent.

- De unde ştii tu ce trebuie eu să învăţ? Nici măcar 

nu mă cunoşti.

- Crede-mă, te cunosc mai bine decât te cunoşti tu. 

Ai încredere.

Îmi întinse mâna. Deşi mi se părea ciudat, i-am dat 

mâna. În drumul nostru am trecut pe lângă un panou 

mare intitulat „De ţinut minte” şi pe lângă un om 

foarte colorat. Vroiam să-l întreb pe Adrian, dar nu mă 

auzea; era concentrat asupra drumului. Am intrat 

într-o altă cameră care părea a fi un birou de 

supraveghere. Cineva se uita pe ecranele uriaşe şi lua 

notiţe.
- De aici monitorizăm tot ce se petrece în mintea ta. 

Cineva stă permanent aici pentru a se asigura că totul 
este bine.

- Ce se poate întâmpla?
- Pot veni… Ei bine nu le-am dat niciodată un 

nume. Sunt un fel de paraziţi, cauzează bolile psihice. 
De obicei mănâncă amintiri, cărţile cu lucruri esenţiale 
sau cel mai rău se ating de dosarele din 
Departamentul Raţiune. Oricum nu ai de ce să te temi, 
avem un personal bine antrenat. Acum aş vrea să te 
întreb ceva. Cred că ar fi trebuit să încep cu asta.

- Ce anume?
- De ce eşti aici? Oamenii nu vin din întâmplare 

aici, mereu există un motiv. 
M-am gândit bine. Bombardamentul cu informaţii 

noi mă făcuse să uit cum am ajuns aici. Dar stai îmi 
amintesc.

- Simţeam o foame. Nu ştiu de ce. M-am gândit că 
dacă aş intra în mintea mea aş putea găsi sursa foamei. 
Deşi acum câteva ore nu credeam că voi reuşi.

- De cât simţi această foame?
- De dimineaţă.
- Cred că am eu un răspuns. Vino după mine.
Din nou trebuia să-l urmez prin amalgamul de 

coridoare. În sfârşit mă conduse spre mijlocul 
bibliotecii care era un fel de cameră de zi. Patru tineri, 
printre care şi omul colorat pe care l-am văzut pe 
coridor, discutau. Ceilalţi trei erau îmbrăcaţi la fel de 
viu ca şi prietenul lor. Se tot întrebau unul pe altul ce 
să facă. L-am tras pe Adrian mai aproape şi l-am 
întrebat în şoaptă:

- Unde suntem?
- În camera de creaţie. Aceştia sunt Corioli şi 

împreună formează Imaginaţia ta. Fiecare om are o 
Imaginaţie. Copiii mici au echipe de câte zece Corioli, 
până la cincisprezece ani rămâne doar unul. Desigur 
exceptând copii talentaţi la scris, pictură, sculptură şi 
altele. Însă dacă nu-şi fructifică talentul ajung şi ei să-i 
piardă. Ei sunt îngrijoraţi deoarece tocmai au pierdut 
unul.

- E groaznic. Cum îl putem aduce înapoi?
- Întreabă-i pe ei.
Am păşit uşor spre masa unde îşi purtau discuţia. 

Când au simţit că mă apropii şi-au întors privirile spre 
mine. M-am prezentat şi le-am spus că aş face orice să 
le aduc seamănul înapoi. De altfel îmi lipsea şi mie. 
Mi-am dat seama că nu simţeam o foame, ci o lipsă. O 
fată s-a ridicat şi, zâmbind, mi-a spus să mă întorc în 
lumea mea şi să scriu. Asta era singura cale. Am 
alergat spre Adrian şi i-am spus ce am de gând. Acesta 
mi-a arătat un alt coridor.

- Trebuie să mergi pe acolo. Din păcate singura cale 
de a ieşi de aici este prin Camera Fricilor. Noi nu 
mergem niciodată acolo aşa că va trebui să mergi 
singură.

- Îţi mulţumesc mult că mi-ai făcut turul şi că m-ai 
învăţat cum stă treaba pe aici.

- E datoria mea. Când ajungi acasă, să ne pui la 
muncă. Ne place munca.

- Aşa am să fac. La revedere.
- Cu bine.
Am mers prin coridorul indicat de Adrian până am 

dat de o poartă de fier pe care scria mare NU 
INTRAŢI. Nu aveam ce face, era singura cale de a mă 
întoarce. Am trecut de poartă şi am simţit cum frica 
îmi îngheaţă inima. Am început să plâng şi n-am mai 
putut face nici un pas. De ce îmi era aşa frică? Nu ştiu. 
Nu era nimic în jur de care să-mi fie teamă, dar pur şi 
simplu îmi era. Mi-am luat inima în dinţi şi am mai 
făcut câţiva paşi până am auzit un ţipăt. M-am pus în 
şezut şi mi-am îmbrăţişat genunchii cu braţele. Nu 
mai eram sigură dacă am auzit sau nu acel strigăt. 
Probabil camera asta se juca nebuneşte cu mintea mea. 
Am inspirat adânc, m-am ridicat şi am început să 
alerg. În alergarea mea continuă mi-au ieşit în cale cele 
mai înfricoşătoare lucruri, din păcate, sau din fericire, 
acum nu mi le mai amintesc. Dar atunci era totul aşa 
de real. 

După minute întregi de alergare, care mie mi s-au 
părut ore, am ajuns acasă. Dintr-o dată eram în 
mijlocul camerei mele şi priveam pe geam. Afară era 
deja întuneric. Am luat un caiet şi am început să scriu. 
După o vreme am simţit cum stiloul îmi alunecă din 
mână iar capul îmi devine tot mai greu...

dimineaţa cuvântului 
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O foame de ceva
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nostalgie grea, pusă sub semnul timpului. Este cazul 
cu Amorurile lui Julien Ospitalierul ce se încheie prin „Şi 
vag amintindu-mi de oameni – oare ei mai există? -, pe 
poliţe fragezi canari ciuruind papanaşe, /apa de 
ploaie o las melancolic să se-ndulcească în vechi 
stropitori...” sau cu Secretul lui Julien Ospitalierul „Iar 
seara, nostalgic, voi parfuma ferestrele mari cu 
lavandă” 

O anumită diferenţiere de volumul anterior constă 
în redirecţionarea efuziunilor erotice care îşi au drept 
obiect de data aceasta lucrurile sau vegetalele: „Apoi 
m-am îndrăgostit de un blând şifonier. / De-obicei 
dup-amiaza, când hainele dorm, mă duceam lângă 
dânsul / Şi mângâindu-i furnirul, duios şi stingher, / 
Îl sărutam şi simţeam că mă-năbuşă plânsul. // Pe 
urmă-am ţinut pătimaş la o bilă de fildeş lucioasă / 
Cu pântece mic, ce-mi sărea uneori pân la buze / 
Stârnindu-mi spre seară dorinţe ciudate şi gânduri 
atât de confuze / Încât mă sfiam să rămân cu ea 
singur în casă.” (Julien Ospitalierul).

Julien Ospitalierul şi universul creat în jurul lui 
sunt definiţi aproape exhaustiv de către însuşi Emil 
Brumaru: „Julien Ospitalierul, prietenul lui Arthur, îşi 
ducea viaţa la ţară, avea o logodnică tainică, ştampila 
Adelfina, ascunsă într-un sertar, o iubită, Reparata cea 
cu trei sâni, se simţea cutreierat de dorinţe obscure... E 
o latenţă bizară pretutindeni, un melc ce înaintează 
vertiginos, o fântână graţios-letală, un zid logodit cu 
cel căruia îi obstruiază, galant, orizontul. Inevitabilele 
cruzimi devin gratuite, jucăuşe, de-o enormă gingăşie 
scelerată. Bilele care îl urmăresc permanent pe J.O. îi 
pecetluiesc destinul: nu va fi niciodată singur, ci 
supravegheat rostogolitor.”

Spre deosebire de detectivul Arthur, a cărui 
dispariţie pare a fi iremediabilă, Julien Ospitalierul va 
reveni în volumele următoare însă destul de sporadic. 
În Balada celui de odinioară, spre exemplu, din Cântece 
naive, se marchează încă din titlu o distanţare de lirica 
începuturilor, corpus-ul poeziei urmărind o 
desprindere de punctul iniţial, o eventuală îngropare a 
umbrelor: „E timpul să dispari, bătrâne J.O.! / 
Degeaba, ca să uiţi, joci domino // Şi pipăi la oglindă, 
pe mătase, / Spre-a-ţi ţine de urât, omizi pletoase // 
N-auzi în frâna unui vechi vagon de marfă / Cum 
cântă-un înger stingerea la harfă? // Nu simţi, pe 
masă, către-amurg, în cană / Cum apa-ncepe să 
miroasă-a rană? […] Las-o râzând prin somn în pielea 
goală / Pe Leprocika-n Leprozeria Ideală // [...] Şi fă 
la toată lumea din batistă / Şoptindu-le că viaţa nu e 
tristă; // Fiindcă, vezi, ce mai încoace şi-ncolo, / E 
timpul să dispari bătrâne J.O.”

Poezia respectă liniile intratextualităţii, descifrabile 
însă doar de un cititor constant şi cunoscător al 
volumelor anterioare ale poetului. Această încifrare 
pentru o primă lectură, neavând experienţa măştilor 
abordate-n trecut de poet, este accentuată şi prin 
utilizarea iniţialelor – J.O.

Tonalitatea poemului oscilează între gravitatea 
asociată versurilor din strofa a treia şi a patra ce 
surprind plenitudinea thanatosului în toată adâncimea 
sa şi maniera ludic-ironică a ultimelor strofe ce poartă 
semnul unei „descotorosiri”.

Însă Julien Ospitalierul nu dispare total, revenind 
printr-o singură apariţie în volumul Adio, Robinson 
Crusoe (1978). De data aceasta, sub titlul Însemnări 
despre Julien Ospitalierul se înşiruie ca într-un flux 
suprarealist, gânduri ce surprind ipostaze diferite ale 
„personajului”: „Fermecătorul nimb de jenă pe care-l 
/ căpăta J.O. surprinzându-şi motanul de angora 
/sărutând (pe întuneric!) laptele. Umilinţa / cu care 
apoi, ceasuri întregi, aşezat pe /un trepied vânătoresc 
în faţa oglinzii, / căuta să şi-l smulgă folosind o 
pensetă /pentru sprâncene de damă. // Principalul 
era să nu fie lăsat singur. /Altfel, ca să dizloce din 
terasamentul căii /ferate departamentale o traversă 
crăpată /extatic, mustind de păcură, prinsă drăceşte în 
/ buloane de diamant, J.O. dansa înflăcărat zile / în 
şir...” Ingambamentul şi ironia mult mai acută care, de 
data aceasta, pare să sancţioneze, marchează o 
evoluţie a scrisului poetic al lui Emil Brumaru. Liniile 
sunt aceleaşi, trasate în primele volume, însă conturul 
lor este mult mai violent, îndepărtându-se parcă de 
armonia închegată din gingăşie şi umor a 
începuturilor.

Concluzionând, cele două măşti poetice adoptate 
iniţial – detectivul Arthur şi Julien Ospitalierul – sunt 
abandonate în volumele ulterioare, însă abandonul 
este unul mai degrabă formal, căci viziunea rămâne 
constantă, nuanţându-se doar. Din acest punct de 
vedere, versurile lui Emil Brumaru conturează un 
univers poetic omogen, lipsit de fisuri, ce îşi 
regenerează în mod concentric seva.

Volumul Detectivul Arthur are o coerenţă internă 
bine pusă la punct, dezvăluită de altfel şi prin 
intermediul titlurilor ce incorporează cu o singură 
excepţie – Fluturii din pandişpan – numele măştii 
abordate. Structura ce se deschide cu o poezie - portret 
ce poartă doar numele „personajului” va fi reluată în 
aproximativ aceeaşi formă în volumul Julien 
Ospitalierul. Spre deosebire însă de acesta, în Detectivul 
Arthur, titlurile dezvăluie predispoziţia spre nostalgie, 
tristeţe, prin utilizarea substantivului elegie sau chiar 
spre moarte în Testamentul detectivului Arthur. Cu toate 
acestea, titlurile sunt oarecum înşelătoare. Elegiile 
sunt dominate într-adevăr de o anumită melancolie, 
însă sunt, în esenţă, poezii de dragoste urmărind 
întâmplări ale unui trecut cercetat cu un blând surâs, 
dar şi din perspectiva unei conştientizări a trecerii. 
Poeziile devin aici confesive, prin ordonarea 
discursului liric sub semnul persoanei întâi, 
acumulând totodată şi inflexiunile unei adresări 
directe: „Ţii minte orăşelul acela de munte...” (Prima 
elegie a detectivului Arthur), „Iartă-mă că te-am pândit 
toată seara...” (A treia elegie a detectivului Arthur). Prin 
trasarea acestei dicotomii eu-tu, eul se subsumează 
puterii acaparatoare a iubitei: „Eram pe atunci 
detectivul tău trist şi cuminte” (Prima elegie a 
detectivului Arthur).

Testamentul detectivului Arthur îşi împarte 
conţinutul în unsprezece secvenţe lirice care nu se 
înlănţuie una dintr-alta, ci îşi păstrează o anumită 
autonomie. Cu toate acestea, nu se poate vorbi de 
lipsa omogenităţii întrucât semnele liricii lui Brumaru 
se citesc pretutindeni: hiperbolizarea fantezistă a 
cotidianului, gesturile ireale, senzualitatea 
acaparatoare. Aici şi oriunde în acest spaţiu poetic se 
desfăşoară o „serbare cu nimicuri de preţ, printre care 
prindea brusc şi încet să crească ingenuitatea, plăcerea 
de a fi şi lirismul dulce înţepător jucăuş al celui ce 
socotea cu mintea lui uleios florală că, poate, e mai 
bine să se cheme detectivul Arthur” 

După cum am observat anterior, următorul volum 
– Julien Ospitalierul (1974) – reia oarecum principiul 
ordonării poeziilor, plasând în incipit portretul 
„personajului” făcut de această dată din perspectivă 
interioară ceea ce îi oferă parcă mai multă concreteţe 
decât cel al detectivului Arthur care era realizat prin 
distanţare. Poezia se construieşte pe principiul 
autoprezentării, mimând întrucâtva rigoarea unei cărţi 
de vizită sau a unui curriculum vitae: „Mă numesc 
Julien Ospitalierul. Am treizeci de ani. / Duc o viaţă 
destul de retrasă, la ţară, şi iată, v-o jur, / În patul meu 
nu au dormit decât struguri şi boi diafani / Şi prieten 
nu-mi este decât detectivul Arthur. // Vara cultiv 
levănţică şi-n vreme ce-aştept diligenţa poştală o dată 
la cinci săptămâni / S-aducă scrisori, în mână c-o bilă 
de fildeş gălbuie, / De sufletul meu atârnă-n extatice 
cuie / Subţiri lenjerii de fântâni. // Apoi, când e 
toamnă şi-ascult împăcat cum în lungi dup-amiezi / 
iepuri de angora-mi ronţăie cărţile-n tufele-adânci de 
mărar / Şi cum se surpă pe mese miresme-n prăpastia 
unui pahar, / Cu toată fiinţa mea-n praf jubilez!”. De 
la început, se face trimiterea înspre detectivul Arthur, 
pentru a închega cu claritate firele de legătură cu 
volumul anterior. Spre deosebire de detectivul Arthur 
însă, Julien Ospitalierul, al cărui nume nu mai 
desemnează o profesie, ci mai mult un fel de a fi 
(această „ospitalitate” putând fi citită în termenii unei 
largi permisibilităţi a ceea ce trebuie să facă parte sau 
nu din sfera poeticului) este, într-un fel, mult mai 
ancorat în real, deşi într-o manieră ludică. De altfel, 
prin Julien Ospitalierul se produce o adâncire a 
coordonatelor trasate iniţial, concretizând mai 
pregnant dimensiunea ironică şi jocul. Nostalgiile 
anterioare ale reorganizării concretului se împletesc 
aici mai clar cu o anumită tentă parodică, ce nu 
anulează însă atmosfera fabuloasă. Această 
predispoziţie mai accentuată spre ironie şi spre 
concretizare se reflectă şi în titlurile alese: Amorurile lui 
Julien Ospitalierul, Veranda lui Julien Ospitalierul, 
Îmbărbătarea lui Julien Ospitalierul, Marşul lui Julien 
Ospitalierul etc. La fel ca în Detectivul Arthur toate 
aceste titluri reconstituie ca într-un puzzle, întregesc 
universul lui Julien Ospitalierul. Treptat, prin fiecare 
poezie ce se constituie în secvenţă lirică aparte, se 
rotunjeşte o lume particulară, învăluită de acest 
amalgam al gingăşiei cu ludicul şi ironicul. În general, 
schema lirică a poemelor se repetă: pornind de la un 
sâmbure epic, discursul alunecă în cercuri concentrice 
pentru ca în ultima strofă, versurile să se-ncarce de o 
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1882 a fost rodnic din punct de vedere literar: şase 
volume de poezii, poveşti şi traduceri (printre care şi 
antologia de versuri româneşti realizată tot de Vasile 
Alecsandri), volumul Cugetările unei regine, scris în 
franceză şi apărut la editura Calman-Levy, precum şi 
volumul de poezii Mein Rihn, care proslăvea ţinutul 
mirific al Rinului natal în versuri sentimentale şi 
înduioşătoare, aproape de canoanele estetice ale epocii. 

Astăzi cartea cea mai cunoscută a scriitoarei Carmen 
Sylva este Povestirile Peleşului, o culegere de legende 
româneşti rescrise cu sensibilitatea dulceagă a unei 
admiratoare a ţinutului îmblânzit, care nu mai era "terra 
incognita". A urmat Romanul unui prinţese, roman 
epistolar scris în germană împreună cu Mite Kremnitz, şi 
romanul Astra, rareori pomenite azi, iar la vremea 
respectivă discutate doar de Titu Maiorescu, de la 
înălţimea autorităţii sale. Mica dramă În amurg, jucată 
chiar la Comedia Franceză în 1889, nu este nici ea mai 
cunoscută. Talentul său lingvistic a ajutat-o să publice 
diverse opere în limbile franceză, germană şi engleză, 
prin lucrările sale făcând cunoscută în străinătate 
România. Opera sa a atras atenţia lui Pierre Loti şi Mark 
Twain, cel din urmă subliniind: „Acea prinţesă şi poetă 
germană încântătoare, adorabilă, îşi aduce aminte că 
florile codrului şi câmpiile «i-au vorbit»”.

Cât despre corespondenţa de tinereţe şi jurnale, ele s-
au rătăcit pe undeva prin istorie. La Arhivele Naţionale 
din Bucureşti există, însă, un voluminos jurnal 
supravieţuitor. Cartea sufletului a avut o soartă deloc 
surprinzătoare: Regina voia să transpună în ea experienţa 
sa în ale spiritismului, numai că Regele Carol a avut grijă 
ca manuscrisul, compromiţător, să fie distrus. Aceeaşi 
grijă a arătat-o întreaga familie faţă de alte texte prea 
îndrăzneţe pentru epoca lor, distruse după moartea 
Reginei neobosite, exaltate, adesea ţintă a suspiciunilor 
tocmai pentru neîncetatul devotament pentru "religia 
artei". 

Literatura, domeniu în care şi-a încercat condeiul, nu 
a fost singura pasiune care a dus la aceasta "religie". 
Dragostea pentru muzică, mai ales pentru Bach, Handel 
şi Brahms, a făcut din Castelul Peleş o casă a 
muzicienilor. Copilul-minune George Enescu, prezentat 
Reginei de celebra pianistă Elena Bibescu, i-a devenit "fiu 
spiritual". Şi entuziasmul faţă de artele plastice, ale cărui 
cele mai relevante urme sunt, poate, manuscrisele cu 
miniaturi şi multele tablouri cumpărate de la pictorul 
Nicolae Grigorescu, a fost unul notabil. 

Un astfel de neobosit devotament pentru artă şi 
cultură în general, cumva prea din cale-afară în epocă, 
deschiderea Reginei cu părul alb încă din tinereţe faţă de 
nou şi faţă de chipurile mai puţin vizibile, mai puţin 
acceptabile, ale minţii omeneşti, au fost luminate prin şi 
mai multe căi. Amintesc câteva dintre ele: sprijinul pentru 
înfiinţarea “Societăţii Teozofice”, entuziasmul faţă de 
limba esperanto, datorită căruia a devenit, în 1908, 
preşedinta “Societăţii de Esperanto din România”, şi, 
doi ani mai târziu, chiar a “Societăţii Europene de 
Esperanto”.

În ciuda romantismului său, se poate afirma fără 
dubii despre Carmen Sylva că a reuşit, într-o societate 
dominată de valori patriarhale, atunci când sistemul de 
valori european era doar o faţadă superficială, de 
împrumut recent, să iniţieze o mişcare de emancipare a 
femeilor din România. Cel mai bun exemplu al acestei 

mişcări este ilustrat de protejata ei Elena Văcărescu. 
Îndepărtarea de imaginea tradiţională a regalităţii şi 

apropierea de o mai flexibilă viziune asupra acestui statut 
i-au adus Reginei-poete o faimă de "regina aparte", care a 
pierdut, de exemplu, consideraţia Împăratului Franz 
Joseph pentru că a stat la masa cu nişte...actori.                                              

Aversiunea constantă faţă de convenţia tiranică au 
apropiat-o, cum se ştie, de  împărăteasă Sisi a Austro-
Ungariei. 

Istoria a păstrat imaginea reginei Elisabeta ca 
suverană conştiincioasă, pe veci neconsolată pentru că nu 
i-a dat regelui un fiu, ca "mama răniţilor" care a pus la 
cale Vatra Luminoasă în Bucureşti, o colonie pentru orbi, 
s-a îngrijit de 20 de societăţi de caritate şi a pansat răniţii 
de război, şi ca adeptă a emancipării femeii într-o 
societate patriarhală. Imagine care coabitează cu cea a 
Reginei erudite, protectoare a artiştilor, emisar al culturii 
române în străinătate, poeta care a dorit să fie 
imortalizată la maşina de scris, construindu-şi singură 
imaginea şi lăsând-o să circule în prima reclamă 
publicitară din lume pentru o companie producătoare de 
maşini de scris (dactilografiat).
Regina Elisabeta s-a stins din viaţă la 18 februarie (2 
martie, stil nou) 1916 şi a fost înmormântată la Curtea de 
Argeş. Personalitate fascinantă şi polivalentă Regina 
Elisabeta şi-a secondat soţul în una din cele mai lungi 
domnii din istoria naţională dovedind devotament şi 
neţărmurită dragoste faţă de ţara adoptivă şi locuitorii ei.

fragmentarium istoric
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Viaţa îşi are cursul ei

„Mi-a trecut acea zi de poet
Fără a scrie cel puţin
Un vers
 
Aşa spunându-mi
Mi-au venit cuvintele
Însufleţite de patos
 
Azi au tăiat vaca
Azi au băut roua
Au păscut iarba 

Azi am băut
Laptele ei
Viaţa îşi are
Cursul ei”

Ali M. Lajçi, Cursul vieţii

Din lectura acestei selecţii trimise spre traducere de 
autor, în poemele lui Ali M. Lajçi se întrevăd câteva 
„planuri” dominante – de la ataşarea pentru locul natal, 
pentru patrie, şi dorinţa de libertate (în siaj cu eboşe de 
„siluete”/ „contururi” ale oamenilor, felului de a fi al 
acestora şi  modul în care s-au legat de pământul lor), 
frumuseţile locului, la conflictul care a mocnit în 
subteran („ca un vierme negru” care „arde în inima 
trupul istoriei”), pentru a izbucni cu vâlvătăi în războiul 
care a pârjolit fosta Iugoslavia, destrămând-o. Este şi o 
lume, scrie autorul, în care „violenţa comandă în limba 
ei” şi întâlnirile cu frica erau la tot pasul. Era atât de 
spaimă şi luptă, încât „violenţa voia să intre în frică şi 
frica devenea violenţă”, dar şi în care frumuseţea, 
căutările, aşteptările, natura îşi găseau loc. Ca un timp al 
melanjului prezentului cu trecutul, din punct de vedere, 
poate, între altele, şi al conflictelor mocnite; scrie 
autorul, „văd ceaţa la orizont/ cineva aprinde focul/ 
pentru a încălzi Evul Mediu întârziat”. Un „ev mediu” 
încă întreţesut cu comunism, pentru că, doar „clasa 
muncitoare, armă în sine/ şi pentru sine” „nu a fost 
mit/ poveste si vis”. 

Dar nu este o selecţie dominată numai de violenţe, 
de umbra flăcărilor conflictelor etc. Şi asta pentru că în 
textele selectate, dincolo de latura confesivă, sunt şi 
oamenii. Oameni legaţi profund de bătătura lor, atât de 
mult încât „aveau  în frunte hogeagul”. Pentru întărirea 
impresiei de legătură cu ţarina sunt chemate din prezent 
şi din trecut nume de locuri, de oameni, mai mult sau 
mai puţin cunoscute nouă dar, desigur recognoscibile în 
lumina unei anumite semnificaţii de către cei din 
Kosovo (Ali Pashë, Lacul Lyhnida, Bardhyl, regina 
Teuta, Tal Bardhi, Tropoja, Fierza, Mic Sokoli, Tahir Ibra 
ş.a). Oameni între care se situează şi autorul, care scrie: 
„am o porţiune într-un cuvânt/ cântec/ pentru pâraiele 
îngheţate ale zânelor muntelui/ care le-au stins setea 
voinicilor./ Pentru Pâraiele Fetelor voinicii/ şi-au luat 
numele/ din stomacul lor au băut/ anotimpurile,/ idila 
au ţesut-o acolo, fetele şi-au lăsat baticurile/ amintiri 
pentru băieţi”.

Sunt şi alte elemente care leagă mai profund textele 
de teluric, de ce înseamnă a fi „de acolo”. Sunt poeme 
care vorbesc despre sosirea primăverii, despre toamnă, 
„în care amuţeşte fluierul/ cu vocea solemnă a 
vrăbiilor”, cu „elegia verdeţii”, ori despre „valoarea 
primului pas”, despre vremea când pământul cere 
ploaie şi „şi păsările /…/ care descarcă cântecul cu 
ciocul/ Pentru ploaie şi soare” ori, poate, pentru 
„anotimpul uscat/ când Pământul cerea sânge”. Dar, 
despre acest din urmă timp, scrie autorul, „se  poate 
citi/ biografia Patriei/ scrisă în caligrafia/ oaselor”. Şi, 
desigur, şi despre iarba care acoperă şi binele şi răul pe 
pământ, după ce fiecare se leapădă de “haina/ măruntă 
a vieţii”. O viaţă „între câteva curbe/ încrederi şi 
speranţe”. Dar, desigur, „cei deştepţi nu irosesc viaţa”.

Ali M. Lajçi mai scrie şi despre aşteptări 
(„curiozitatea şi intimitatea/ le simţeam în aşteptarea 
ta”), uneori fără folos, din ele înfrunzind  „copacul 
dezamăgirii”. Sigur, sunt şi altele (de pildă, despre 
căutări, despre cei care „au luat culoarea cuvintelor 
străine”, cei care, negăsindu-şi sinele,  vedeau „muştele 
pe cerul străin”; sau despre timpul acesta în care netul şi 
hârtia „împart” şi despart sufletele poeţilor – „serverul e 
înmormântat/ cu ceremonie religioasă/ cu onoruri şi 
discursuri” ş.a.). Dar poate că poemul sub semnul 
căruia am putea situa şi acest volum, şi posibil, şi felul de 
a gândi al autorului este „Cursul vieţii”, cu care am 
început acest text. Asta din punct de vedere al temelor. Prezentare şi traduceri de Marius CHELARU

Ali M. Lajçi, fără a cultiva o poezie a rigorii construcţiei 
stilistice, subsumează metafora (uneori creionează 
figuri de stil originale) imaginilor pe care doreşte să le 
transpună în text, unul fără tendinţe novatoare sau de 
un lirism bine dozat. Poate mai curând, într-un anume 
fel, descriptiv/ confesiv. Şi poate de aceea, un uneori, în 
încercarea aceasta de a desena din cuvinte ceea ce 
doreşte, consecinţele „mânuirii” expresiilor duc spre 
impas. Parcă ar căuta un punct de echilibru între ce vrea 
să spună, ce are pe suflet şi haina de cuvinte. Poate că 
ţine şi de raţiunea formală, dar poate, mai ales, de 
puterile creatoare ale autorului.

Una peste alta, un alt autor de limbă albaneză care 
are, în primul rând, menirea de a umple un locuşor al lui 
din tabloul care ilustrează în ochii noştri felul în care se 
scrie în Kosova, pe diverse paliere valorice, stilistice, 
tematice etc..

Ali M. Lajçi, Respiraţie kosovară, poezie albaneză din Kosovo, 
versiunea în limba română: Baki Ymeri, prefaţă: M. Chelaru, 
Redacţia Revistei „Albanezul”, în colaborare cu „Uniunea 
Culturală a Albanezilor din România”, Amanda Edit, Bucureşti, 
2013

Pagini despre istoria kurzilor în 
Peninsula Balcanică

Undeva către finele lui 2011 apărea în limba română 
Istoria kurzilor în Peninsula Balcanică, semnată de Ali 
Husein Kerim. Este o traducere a ediţiei din limba turcă 
(Tarihte Balkan Yarimandasinda Kürtler, 2010), în 
versiunea română semnată de Güner Akmolla.

Autorul, de origine kurdă, şi-a structurat cartea 
astfel (cu grafia din carte): Studiu introductiv. Note şi 
constatări critice, semnat de traducătoare, prefaţa 
autorului, opt părţi (prima – are în vedere originea 
arienilor, a doua – gutii, geţii şi goţii, legăturile cu sciţii, 
mezii din Balcani şi zona Mării Negre, a treia – porneşte 
de la ceea ce consideră autorul a fi asemănările dintre 
guti/ guţi, goţi şi geţi, apoi triburi din Kurdistan care ar 
avea aceleaşi nume cu vechi triburi trace ş,.a, a patra – 
alanii, „alanii-kurzi”, cumanii, etnogeneza cumano-
balcanică ş.a., a cincea – Imperiul bizantin şi „kurzii 
surghiuniţi în Balcani, creştinismul în kurdistan, 
maniheism, nestorianism, „Kurzii iconoclaşti din 
Issaura”, „Kurzii Paulikani şi surghiunul lor în Balcani”, 
a şasea – kurzii în Balcanii epocii otomane, rolul kurzilor 
în întemeierea Imperiului otoman ş.a., a şaptea – „exilul 
şi relocarea comunităţilor, triburi, clanuri, grupuri  şi 
personalităţi proeminente kurde în Peninsula 
Balcanică”, nemuri, triburi, comunităţi ş.a., partea a opta 
– cu referiri concrete la România, dar şi Macedonia, 
Serbia, Bulgaria etc.)  apoi Consideraţii finale, referinţe 
şi bibliografie generală.

Deşi sunt unul dintre cele mai vechi popoare indo-
europene, în viziunea specialiştilor, şi ar descinde, 
spune-se, din mezi, cei poate peste 30 de milioane de 
kurzi sunt împărţiţi între diverse state, cca. un milion şi 
jumătate în ţări europene (şi pe teritoriul ţării noastre). 
Şi scrie autorul: „Există în lume popoare predestinate în 
mod excepţional pentru surghiun şi deportare. Aceştia 
sunt evreii, armenii, pieile roşii, ţiganii şi kurzii.” Şi, „în 
ciuda faptului că ei, kurzii, sunt consideraţi unul dintre 
cele mai vechi popoare ale istoriei, se cunoaşte despre 
realitatea lor doar o proporţie de unu la sută“.

Este şi istorie, documentare, multă muncă, dar, cred, 
rămân şi multe de clarificat aici. Autorul, care pleacă de 
la premiza că „tema acestei cărţi este cercetarea locului 
pe care îl ocupă kurzii în istorie şi în Balcani”, îşi 
conduce discursul şi spre ideea că au fost şi sunt multe 
interese la mijloc legate de a accepta sau nu existenţa 
kurzilor ca popor care ar „merita” propriul lor stat, 
propriul lor teritoriu, Kurdistan. Acest fapt ar necesita 
multe clarificări. Dar „kurzii înşişi n-au putut să 
lămurească această situaţie”, şi asta pentru că „se află în 
faţa unei dezaprobări mari şi a unei asimilări 
puternice”. Şi de aceea prefer să am în vedere mai mult 
diversitatea şi abundenţa informaţiilor, şi nu o să mă 
opresc prea mult la maniera în care abordează Ali 
Husein Kerim (care scrie: „eu nu sunt istoric, dar nici în 
afara istoriei nu mă aflu”) diverse pagini din istoria 
kurzilor, uneori „forţând” sau, poate, „pigmentând” 
istoria cu nuanţele imaginaţiei.

Aşadar, încheiem cu gândul bun că menirea 
acestui demers, bine venit, este de a oferi o carte care 
strânge o multitudine de informaţii de la care, cum 
concluzionează şi autorul, se poate pleca pentru o 
cercetarea temeinică, cum merită kurzii, istoria acestui 
popor şi de ce nu prezentul lui.

Ali Husein Kerim, Istoria kurzilor în Peninsula Balcanică, 

versiunea română: Güner Akmolla, Constanţa, 2011, 352 p.

Un dicţionar al graiului tătar dobrogean

În timp, am semnalat în diverse rubrici din revistele 
„Convorbiri literare”, „Poezia” (între care „Poezia 
minorităţilor din România”), „Carmina Balcanica”, 
„Kadō”, „Hyperion”, „Oglinda literară” aspecte legate 
de viaţa şi scrierile autorilor români din diferite 
minorităţi etnice, între care cele turcă şi tătară. Astfel, 
am semnalat şi apariţia unor dicţionare, fiecare 
apreciate/ analizate şi discutate de către cei care le-au 
folosit,  alcătuite de profesorul Agiemin Baubec (Baubec 
Agiemin, Baubec G. Deniz-Kamer, Dicţionar Turc-
Român, Român-Turc. Sözlük Türkçe –Romence, Romence -
Türkçe, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2010, 1071 p.), Taner 
Murat (Dicţionar român - tătar crimean, Sózlík kazakşa - 
kîrîm tatarşa, Editura Muntenia, Constanţa, 2009, 382 p., 
Dicţionar român – tătar crimean, Sózlík kazakşa - kîrîm 
tatarşa, CreatSpace, Charleston, USA, 2011, 480 p.) ş.a. 
Am încercat să pun la dispoziţia cititorilor cât mai multe 
detalii despre viaţa acestor comunităţi şi prin 
interviurile cu diverse personalităţi din România sau 
din Crimeea, Turcia ş.a. (profesorul, turcologul Mustafa 
Ali Mehmet, Riza Fazâl – preşedintele Uniunii 
Scriitorilor Tătari Crimeeni din Crimeea, Güner 
Akmolla – scriitor, traducător, redactor şef revista 
„Emel”, profesor Emin Emel, prod. Dr Şevket Yunus, 
directorul catedrei de literatură tătară şi orientală din 
cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii Naţionale 
„Tavrya”, din Simferopol, universitatea de stat a 
Republicii Crimeea , Dilâver Osman – redactor şef 
revista „Yildiz / Steaua”, Simferopol, scriitorul Taner 
Murat, profesor Agiemin Baubec ş.a.), parte publicate în 
revista Cronica. Unele aspecte legate de mentalitatea, de 
viaţa lor le-am înţeles mai bine călătorind în Turcia sau 
Crimeea. Între altele, am remarcat şi dorinţa tătarilor 
dobrogeni (cu discuţii legate de diferitele generaţii) de 
a-şi cunoaşte mai bine istoria şi limba. 

În acest context merită semnalat un dicţionar 
(dedicat lui Mehmet Niazi, considerat poetul naţional al 
tătarilor dobrogeni), al cărui aport va fi apreciat şi 
comentat/ discutat/ analizat de cercetătorii în 
domeniu.

 „În anii de şcoală petrecuţi în Dobrogea mea natală 
deseori încercam să redau în limba maternă frumuseţile 
pe care le întâlneam în manualele noastre. Nu prea 
reuşeam. Întrucât nu trecusem printr-o instrucţie în 
limba maternă, şcolile pe care le urmasem nu aveau în 
programul lor sarcina de a mă iniţia în ştiinţa limbii 
materne […] Calea spre limba maternă trebuia s-o 
găsesc eu însumi”, scrie Saim Orham Karaman. Şi, 
pornind pe această cale, a realizat, după ani de muncă 
(începutul este datat în 1952), şi acest dicţionar, „rezultat 
al acestor căutări personale”. Acesta cuprinde 
aproximativ 29.000 de titluri, din care, spune autorul, 
sunt explicate circa 23.000 (unele cuvinte tătare fiind 
înregistrate fără explicaţii). Autorul enunţă şi mai multe 
aspecte legate de metodologia de lucru/ selecţie. De 
pildă, la cuvintele care au mai multe variante de 
pronunţie cunoscute a avut în vedere explicaţia pentru 
cea mai des folosită; în afara cuvintelor din „vorbirea 
curentă” sunt şi unele din literatura populară sau din 
scrierile unor autori tătari importanţi, din manualele/ 
publicaţiile în limba tătară de după anul 1980. De 
remarcat, în afara altor aspecte care ţin de realizarea 
unui dicţionar, explicarea abrevierilor, bibliografie etc., 
studiul introductiv –  „Graiul tătar dobrogean”. Autorul 
prezintă succinte câteva chestiuni legate de demografie 
(în Introducere), locul graiului între limbile turcice, 
particularităţi de vorbire, scrie despre istoria limbii 
tătare şi a etnonimului tătar, graiul tătar dobrogean ca 
limbă literară (amintind, pe scurt, etape, autori, creaţii 
literare etc.), lingviştii care au studiat şi au scris despre  
graiul tătar dobrogean, vocabularul acestui grai, 
lexicografia tătară dobrogeană, ramurile acestui grai, 
răspândirea, concluzionând şi că: „dacă în Crimeea 
limba literară s-a constituit şi a evoluat pe baza graiului 
de Litoral, în Dobrogea acest proces s-a dezvoltat pe 
baza graiului de Câmpie”.

Este un efort care, spune Saim Orham Karaman, a 
însemnat ani din viaţa sa, pe care îl semnalăm cu gândul 
că va fi avut în vedere de traducători, şi, de ce nu, de 
cititorii/ autorii interesaţi de limba tătară, de graiul 
tătar dobrogean, şi, probabil va fi şi analizat, „cântărit” 
de specialişti.

Saim Orham Karaman, Dobruca kırımtatar ağzi sözlüğü/ 
Dicţionarul graiului tătar dobrogean, volumele I, II, III, Ex 
Ponto, Constanţa, 2011, 550+562+568 p
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Academia Păstorel

Cu domnul Mario Castro Navarrete mă întâlneam 
deseori prin „dulcele târg” fiind noi afiliaţi la mai 
multe asociaţii culturale care, spre lauda lor, chiar îşi 
merită numele, iar evenimentele organizate de acestea 
ne adună săptămânal sau chiar mai des spre o plăcută 
şi cu folos întâlnire. Se lansează cărţi, de multe ori chiar 
autori, se fac dezbateri pe teme literare şi ne bucurăm 
de prezenţa unor oameni care sunt deja în circuitul 
valorilor culturale naţionale şi nu numai. Nu de puţine 
ori fiind împreună cu noi şi Varujan Vosganian, dar 
numai în calitate de scriitor iubitor de Iaşi, aflat în bune 
relaţii (aici ar putea fi chiar un mister ştiută fiind 
natura mai degrabă cârcotaşă a breslei), cu unii dintre 
confraţii ieşeni.

În toamna anului 2012 ne-am întâlnit în sediul 
revistei Convorbiri Literare, în biroul directorului 
Casian Maria Spiridon, cel care, împreună cu scriitorul 
gălăţean Stelian Vicol puseseră la cale o mică 
sărbătorire prilejuită de intrarea lui Mario Castro 
Navarrete în selectul club al Scriitorilor Români 
(U.S.R.) Nu a lipsit nici un pahar de vin chilian, adus 
de Mario şi am trăit cu toţii, cred, un sentiment de 
minunată fraternitate cu poetul de peste mări (de fapt, 
ocean) şi ţări. Poate că în aqcest context a apărut şi 
ideea ca M.C.N. să facă parte şi din Asociaţia Literară 
„Păstorel” Iaşi, a cărei activitate este orientată către 
creaţia literar-umoristică. Iar faptul că atunci, sau poate 
mai târziu, Mario a acceptat să devină membru al 
A.L.P.I. se înscrie în firescul faptelor deoarece el este nu 
numai un iubitor de umor, dar are şi acel feeling 
absolut necesar pentru a gusta umorul şi ironia de 
bună calitate, ba mai mult, fiind chiar o fire mucalită, 
un om care ştie să râdă şi să savureze o poantă. Prin 
urmare, ulterior, a participat la toate activităţile 
Asociaţiei captivând în scurt timp asistenţa cu felul său 
de a fi, dar şi cu creaţiile personale, traducerile, sau 
implicarea în dezbateri. Firesc, a urmat publicarea în 
revista Asociaţiei, Booklook, dar şi în alte reviste cu 
care membrii Asociaţiei colaborează. Tot aici la Casa 
Memorială Codreanu (vila Sonet), sediul activităţilor, 
pus la dispoziţie cu mare generozitate de conducerea 
Muzeului Literaturii Române din Iaşi, a făcut şi o 
lansare a celui mai recent volum de traduceri din 
poezia eminesciană. Am fost puţin trişti doar atunci 
când a trebuit să plece pentru mai mult timp la familie, 
în Suedia. 

Cum, un chilian din Iaşi are familia în Suedia, ne-
am putea întreba? Da, pentru că şi viaţa lui Mario 
Castro Navarrete este la fel de interesantă precum 
personajul. Pentru edificare citez un pasaj dintr-un 
articol apărut cu ceva timp înainte:  

...în 1970 va părăsi ţara natală alături de peste un 
million de chilieni, fugind efectiv în Argentina, fiindcă 
venise la putere un preşedinte socialist de orientare nazistă. 
Peste trei ani va muri Peron şi în Argentina va veni o putere 
care avea ca scop şi prigonirea chilienilor refugiaţi aici. Avea 
23 de ani în 1974, când s-a hotărât să ceară azil politic în 
România. Chiar de ziua mamei sale, Mario Castro Navarrete 
păşeşte pe pământ românesc. Va termina filozofia la 
universitatea ieşeană şi, timp de 17 ani, va fi bibliotecar la 
Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi. Imediat după 
Revoluţia din 1989, Mario Castro Navarrete va fi profesor 
universitar la catedra de spaniolă a Universităţii « Al. I. 
Cuza » din Iaşi. Va crea un centru cultural chilian şi va fi 
ataşat cultural al statului Chile la Bucureşti. Deşi căsătorit 
cu o ieşeancă, având împreună doi copii şi neavând ce să 
reproşeze românilor care l-au adoptat ca pe unul de-al lor, în 
1997 pleacă în Chile cu toată familia. După zece ani, în 
2007, când România a intrat în Uniunea Europeană şi se 
putea, de acum, mult mai uşor călători în spaţiul european, 
s-au reîntors în România, unde se găsesc şi azi. Mario 
Castro Navarrete ne consideră un popor primitor, mereu s-a 
simţit ca acasă aici, iar toţi din familia lui vorbesc româneşte, 
chiar şi cel de-al treilea copil care s-a născut în Chile. A scrie 
şi a vorbi în româneşte, spune Mario Castro Navarrete, e un 
lucru înălţător de frumos, dar a-i traduce pe români e un 
gest de respect şi recunoştinţă din partea lui. Intelectual de 

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

contemporană, Iaşi, ed. Opera Magna, 2011; Aceasta 
moarte care mă învie / trad. (Adi Cristi) Iaşi, ed. 24 ore, 
2009; Ingerul meu/El ángel y yo/ trad. (Eleny 
Pendefunda, Iaşi, ed. Contact International, 2011

 Poesii alese/ Poesías escogidas/ trad. 
(M.Eminescu), Iaşi, ed. Contact international, 2012; dar 
şi colaborările cu diferite reviste de cultură precum:
Convorbiri Literare (Iaşi), Oglinda Literara (Focşani), 
Feed back (Iaşi), Poesis (Satu Mare), Poesis (Iaşi), 
Baaadul (Bârlad), Contact International (Iaşi), 
Luceafărul (Botoşani), Rapsodia (Sibiu), Booklook 
(Iaşi) etc...

Firească realizarea, ne gândim, dacă luăm în seamă 
faptul că lui nu-i scapă sensurile ascunse, nici logica şi 
nici profunzimile frazării poetice şi reuşeşte să le redea 
în traduceri în aşa fel încât nimic din mesaj să nu se 
piardă. Şi totuşi, ce am putea spune pentru un om care 
nu cunoaşte limba spaniolă, dar doreşte să citească 
aceste poezii. Nimic mai simplu! Să le citească aşa cum 
sunt şi chiar dacă nu va înţelege nici un cuvânt (greu 
de presupus, totuşi) va avea uimirea să constate că 
muzica versurilor îl va cuceri, că simte poezia aşa cum 
este ea, în ritmul neafectat de noua rimă, apoi, uimit, se 
va putea întreba dacă nu cumva este vorba de un 
miracol. Da, aşa este, iar acest miracol aparţine 
poetului traducător. Fiindcă Mario Castro Navarrete 
nu este doar un traducător de excepţie ci şi un poet a 
cărui fibră intimă vibrează la modul înalt împreună cu 
ideea exprimată în cuvântul purtător de muzică 
interioară, aşa cum am putea defini, fără nici o 

pretenţie, poezia. 
Iar pentru a fi mai convingător, voi recurge la 

câteva versuri traduse din Eminescu: „E un lung /Prilej 
pentru durere,/Căci mii de lacrimi nu-i ajung/Şi tot mai 
multe cere./De-un semn în treacăt de la ea/El sufletul ţi-l 
leagă,/Încât să n-o mai poţi uita/Viaţa ta întreagă”. ( CE E 
AMORUL?)

„Es un gran/motivo para sufrir,/Miles de lágrimas no 
bastan/al quererlas siempre pedir/De ella basta una señal/Y 
Él su Alma entrega,/Que no olvidarás como tal/Tu vida 
entera”.(¿QUE ES EL AMOR?) Poesii alese-Poesias 
escogidas; Iaşi 2012; ed. Contact Internaţional. 

Dar mai este un lucru demn de toată admiraţia. Prin 
efortul său, graţie şi talentului, Mario Castro Navarrete 
scoate creaţia poetică a limbii române dintr-un areal 
ligvistic relativ redus, aproximativ treizeci de milioane 
de vorbitori pe întregul mapamond, plasând-o într-un 
alt areal, mult mai vast, de peste cinci sute de 
milinoane de cititori. Şi cum cele două limbi au un 
substrat comun iar folosirea lor creează, obligatoriu, 
similitudini de sensibilităţi şi afectivităţi, putem spune 
că asistăm la un interesant început al unui fenomen de 
intersectare mai pronunţată a poeziei din cele două 
spaţii lingvistice. Fără îndoială, în timp, cu un dublu 
sens şi cu un câştig important pentru cele două culturi. 

Astfel Mario Castro Navarrete devine un 
deschizător de drumuri, lucru deloc uşor şi nici la 
îndemâna oricui, iar pentru aceasta cuvintele noastră 
de mulţumire sunt întotdeauna prea puţine.

  

rasă, poliglot, aproape «că nu ştie câte limbi ştie», sesizând 
valoarea literaturii noastre, a ajuns la concluzia că românii 
trebuie traduşi. Şi şi-a asumat această sarcină de a traduce 
românii în spaniolă şi invers, pe scriitorii de limbă spaniolă 
în româneşte. Unde circulă pe glob, şi circulă mult, este 
adeptul înfiinţării şi folosirii reţelelor sociale într-o etică 
anume, aceea a reciprocităţii şi pozitivităţii. Traducerile din 
română le-a pus , adesea, sub semnul numerologiei (7 poeţi, 
33 de poeţi, 33 de poezii etc.).Când se hotărăşte să traducă 
un autor, de regulă poeţi, vrea să cunoască locul unde s-a 
născut şi trăit poetul, valorile argotice ale zonei, sensul 
cuvintelor şi, mai ales, îşi propune să fie cinstit şi să redea 
corect echivalentul unui cuvânt sau sintagme, abandonând 
calea primitivă de traducere „cuvânt cu cuvânt”. Conform 
acestui crez de ordin deontologic al traducătorului, se 
apleacă asupra poeţilor în viaţă, vii, cum îi place lui să spună 
adesea. Dintre clasici, l-a abordat pe Eminescu. S-a străduit 
să atingă perfecţiunea, mai ales să rezolve conflictul latent 
dintre sens şi muzicalitate, să anuleze handicapul ca poetul 
nostru naţional să n-o fi scris şi în altă limbă şi ştiind că în 
spaniolă nu există un Eminescu tradus mulţumitor. Prima 
traducere a lui Eminescu a fost făcută în engleză, în preajma 
lui 1930, de către Sylvia Pankhurst, an în care traducătoarea 
va vizita şi România. Era perioada interbelică, atunci când, o 
spun specialiştii în domeniu, limba română era generatoarea 
unor valenţe performante de excepţie. Nu se punea problema 
globalizării prin anglicizare a limbii române şi, în 
consecinţă, nu se putea vorbi de o sterilizare a creativităţii. 
Au urmat şi alte traduceri, cea mai actuală fiind Mihai 
Eminescu. „Poesii alese/Poesias escogidas” (Ed. Contact 
Internaţional, 2012. Traducător: Mario Castro Navarrete). 

Faptul că Eminescu e tradus în spaniolă este un beneficiu, 
mai ales că alături de portugheză, chineză, hindusă şi câteva 
limbi islamice, această limbă a rămas rezistentă la 
globalizare, concentrându-se asupra ei însăşi, conservându-şi 
vitalitatea şi muzicalitatea ceea ce este formidabil pentru 
versul eminescian. (Nicoleta Dabija, Lector Univ. Dr. al 
Universităţii "Apollonia" din Iaşi, directorul Agenţiei 
de Presă "Info Apollonia").

Este doar una din prezentările acestui poet nu 
numai adoptat de ieşeni, ci şi iubit şi preţuit de ei, unii 
fiindu-i chiar prieteni cu adevărat. Dar nu despre 
fascinanta personalitate a lui Mario vom discuta, ci mai 
mult despre opera sa poetică legată de traducerile din 
limba română. Poate cel mai important aspect al operei 
sale se referă la acel atât de discutat concept de: 
traduttore-tradittore cumva imposibil de evitat, dar în 
cazul de faţă puternic estompat, nu nepărat de perfecta 
înţelegere a limbiilor, ci mai ales de pătrunderea în 
intimităţile acestora (firesc pentru spaniolă şi admirabil 
pentru română!), sesizarea jocului subtil al cuvintelor 
în context, muzicalitatea şi nu în ultimul rând 
respectarea prozodiei. Greu, foarte greu, însă Mario 
Castro Navarrete cel care a stat în bibliotecă timp de 
şaptesprezece ani nu a fost un simplu distribuitor de 
carte ci un filosof care a pătruns tainele lor în ani de 
studiu şi dedicaţie. Mai apoi a înţeles modul nostru de 
a fi, cu bunele şi relele lui, fiind prieten, aşa cum am 
mai spus, cu mulţi scriitori ieşeni. Iar din truda acestor 
ani au ieşit volumele: Siete poetas de Iaşi , Rumania,  
Iasi, ed. Feed Back, 2011; Din literatura chiliana 

Sensibilităţi congruente, 
dincolo de barierele
lingvistice
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 A spune: „L-am cunoscut pe...” sau „L-am cunoscut 
personal pe...” poate constitui peste ani nu numai o 
mândrie pentru cel ce face o astfel de afirmaţie, dar 
poate fi, tot peste ani, prin povestirea (sau poate 
punerea pe hârtie) unor secvenţe din viaţa celui 
cunoscut (devenită între timp persoană de notorietate 
publică în sfera politicului, a artei, a culturii, etc.) un act 
de mare importanţă care poate creiona, poate mai bine, 
ceva din viaţa şi personalitatea celui dispărut între timp. 
(Dacă toţi cei care l-au cunoscut pe Eminescu ar fi lăsat 
câteva rânduri despre acesta, acum, probabil, l-am fi 
cunoscut mult mai bine.) Public aceste rânduri, mai ales 
din cel de al doilea considerent.

Îmi plăcea să spun. „Toate drumurile economice şi 
politice ale României duc la Bucureşti, iar toate 
drumurile culturale duc la Iaşi”. Iată motivul care m-a 
făcut să merg, după terminarea liceului şi un an „în 
producţie”, la 21 de ani, să fac studiile universitare, 
contrar unui oarecare „curent vestic”, în „dulcele târg al 
Ieşilor”. În toamna anului 1978, „oraşul celor şapte 
coline” m-a întâmpinat aşa cum numai el ştia să o facă: 
zgomotos şi liniştit în acelaşi timp, plin de vestigii 
istorice, cu puzderia de repere culturale, plin de 
neasemuită poezie, de studenţi neliniştiţi şi de un grai, 
căruia ardeleanului din mine i se părea neobişnuit, 
neobişnuit de dulce. Era timpul când copacii Copoului 
lăsau primele semnături ruginii, iar ploile începute şi 
vântul dezhămat întăreau şi mai mult starea de 
melancolie care se instaurase, pe neaşteptate. Cursurile, 
seminariile, laboratoarele au început să-mi umple 
timpul. Şi totuşi „celălalt Iaşi”, amintit şi totuşi 
neamintit, cel al parcurilor minunate, al muzeelor de tot 
felul şi al străzilor care, unele dintre ele mai păstru izul 
„uliţelor” de altădată, pe unde şi-au purtat paşii nume 
ilustre din literatura şi din cultura neamului , mă chema 
cu ardoare să-l cunosc, să-i simt mireasma adevărată a 
parfumului unic. Şi aveam ce să văd, căci ce era Iaşul 
dacă nu un amestec fascinant de trecut şi prezent, 
amestec care îi dădea o aureolă unică şi care te chema, 
parcă prin fire nevăzute, să-i hoinăreşti pe străzi şi să-ţi 
umpli sufletul de nesaţiu.

Prima sărbătoare de proporţii văzută pe meleagurile 
ieşene a fost la Mitropolia Moldovei, sărbătoare unică în 
felul ei, prilejuită de descoperirea, odată pe an, dintr-un 
sicriu de argint, de ziua ei, a rămăşiţelor pământeşti ale 
Sfintei Cuvioase Parascheva, cunoscută în popor şi ca 
Sfânta Vineri, ale cărei rămăşiţe au fost aduse în 1641, 
de la Constantinopol la Iaşi, de către domnitorul Vasile 
Lupu, şi aşezate în ctitoria sa, Biserica Sfiinţii Trei 
Ierarhi. Am văzut atunci mii şi zeci de mii de oameni 
veniţi din toată ţara, dar în special din Moldova, unii 
dormind chiar pe trepţii catedralei, pe iarba ce-o 
înconjoară, în maşini, în jurul marii Mitropolii din 
centrul Iaşului, doar pentru a ajunge a doua zi la slujbă, 
dar şi „să ia”, pe o bucăţică de vată pusă la dispoziţie de 
organizatori, „ceva” din moaştele acestei sfinte, 
ocrotitoare a Moldovei căreia îi sunt atribuite minuni şi 
vindecări miraculoase.

După acest prim contact cu un obicei de sute de ani, 
care m-a uimit profund (deh, eu fiind contaminat la 
vârsta aceea de materialism!), am aflat că timp de trei 
zile se va desfăşura în capitala Moldovei primul 
Colocviu Naţional de Poezie. Fiind îndrăgostit până 
peste vârful urechilor de acestă „regină a spiritului”, 
„dulcea inutilitate”, cum spunea cineva despre poezie, 
în ziua şi la ora anunţată, din acel octombrie a anului 
1978, cu nonşalanţa vârstei tinere, am dat „o gaură” 
cursurilor politehnice şi, încărcat cu multă bucurie, am 
păşit pe uşa masivă a Teatrului Naţional „Vasile 
Alecsandri”, unde avea loc festivitatea de deschidere. 
Lume multă şi mai ales lume bună, aproximativ 300-350 
de poeţi din toată ţara, membri ai Uniunii Scriitorilor, 
de o parte, şi de cealaltă parte, noi, iubitorii de poezie, 
noi pasionaţii strunitori de vers, scriitori încă fără 
„nume”,desigur, în proporţie mult mai mică.

Şedinţa de deschidere oficială a început calm, având 
un prezidiu select: Nichita Stănescu, Marin Sorescu, 
Nina Cassian, Dan Deşliu, Mircea Radu Iacoban 
şi...George Macovescu, fost ministru de externe al 
României, ajuns „puţin” preşedintele Uniunii 
Scriitorilor! După o primă alocuţiune a acestuia din 
urmă, în sală au început micile nelinişti, cu şi fără 
ghilimele. La un moment dat, scriitorul Mircea Ciobanu 
s-a ridicat în picioare şi a întrebat ostentativ, auditoriul 

din sală, de ce George Macovescu este preşedintele 
Uniunii, şi ce scrieri deosebite are domnia sa. Se pare că 
a fost o întrebare pe care şi-au pus-o şi alţii, deoarece s-a 
produs în sală un zgomot ciudat şi o scindare în două  a 
celor prezenţi. Unii huiduiau şi alţii aplaudau frenetic 
(ne)aşteptata intervenţie.

.......................................................
După-amiază, în aceiaşi sală, s-a desfăşurat un 

dialog pe tema poeziei, cu întrebări şi răspunsuri din 
sală. Dialogul a fost moderat, de pe scenă, de poetul 
Dan Deşliu. La un moment dat, după o rafinată luare de 
cuvânt a poetului Ştefan Augustin Doinaş, s-a apropiat 
de scenă poetul Ion Nicolaescu, autorul volumului de 
versuri „Vox populi, vox dei”, cel ce-şi revendica cu 
indignare versuri ce se cântau, sub semnătura lui 
Adrian Păunescu, la Cenaclul „Flacăra” :„Trăiască 
România/Trăiască tricolorul/Trăiască Alma 
Mater/Măria Sa poporul.”, dar şi poeta Florica Mitroi, 
mai mult decât neoliberală în ţinută, gesture şi acţiune. 
Urcând pe scenă, sub o vizibilă influenţă bahică, poetul 
băcăuan l-a luat la întrebări pe Dan Deşliu, cerându-i în 
gura mare, să explice, lui şi celor prezenţi, ce a vrut să 
spună în versurile  despre “…Reşiţa care… serveşte lui 
Stalin…”, dintr-una din poeziile sale (gândindu-se 
probabil la versurile scrise de Dan Deşliu în 1953, la 
moartea lui Stalin, în poezia “Pentru Stalin”, dar şi la 
alte poezii proletcultiste precum “Cântec pentru 
tovarăşul Plan”, etc.). ”Ştiţi, domnilor, cine este Dan 
Deşliu?”, a întrebat retoric îndrăzneţul poet, dând tot el 
răspunsul: “Este un spion american, care se ascunde în 
spatele versurilor bolşevice!”. A urmat o scenă clasică 
de “bătaie”, dintr-un film de acţiune, în care cel ce 
primeşte un pumn în plină figură (a se “citi” Dan 
Deşliu) cade pe spate, spre indignarea unora şi spre 
bucuria (iară!) a altora, într-o atmosferă de nedescris, de 
huiduieli şi de aplauze, de strigăte de bucurie şi de 
revoltă (vezi Parlamentul României, din primii ani de 
după 1989). În hărmălaia de nedescris, după un moment 
de buimăceală, poetul agresat s-a ridicat, nu fără 
greutate în picioare, plângând şi încercând să se 
dezvinovăţească. Poetul agresor jubila, sau poate nu el, 
ci alcoolul din el!

…………………………………………… 
A doua zi a avut loc o nouă adunare „de lucru” în 

aula Bibliotecii „Mihai Eminescu”. De data aceasta cu 
uşile închise, date fiind faptele petrecute cu o zi înainte. 
Accesul publicului fusese interzis. Ne-am adunat „ad-
hoc”, în holul bibliotecii vreo 80-90 de iubitori de 
poezie, în majoritate studenţi. Am încercat să intrăm, 
dar nu am fost lăsaţi. Ni s-a spus că aşa se primise 
ordin. De la cine, am întrebat? Nu ni s-a răspuns. 
Atmosfera începuse să se tensioneze. Eram din ce în ce 
mai indignaţi. Câţiva poeţi din sală au venit să discute 
cu noi, încercând chiar să înduplece paza, dar acesta era 
categorică. Am cerut apoi să vorbim cu preşedintele 
Uniunii Scriitorilor, George Macovescu. Într-un târziu 
acesta a venit la noi şi atunci, împins într-un fel de cei 
prezenţi, am luat cuvântul, spunându-i că nu au dreptul 
să se se izoleze în turnul lor de fildeş şi că prezentul şi, 
mai ales, viitorul poeziei româneşti ne privesc 
deopotrivă, atât pe ei ca poeţi, cât şi pe noi, ca simpli 
cititori şi iubitori de poezie. I-am spus, având curajul 
dat de cei din jur, despre faptul că n-au dreptul să se 
strângă „în cercul (lor) de legi”, cum a spus marele 
Eminescu. I-am vorbit despre transparenţă (!!!), sinonim 
dreptului de a şti. S-a scuzat că nu se poate, că nu 
depinde de el...etc., etc. 

După plecarea domnului Macovescu ne-am dat 
seama că nu există decât o soluţie. Având „nebunia” 
anilor tineri, noi, masa aceeea de studenţi ahtiaţi după 
poezie, am forţat uşile şi ...paza, şi printr-un act de 
curaj, reverberat de la unul la altul, am intrat. Deşi s-au 
spart câteva geamuri, s-au şifonat câteva haine, s-au 
rupt câţiva nasturi, am pătruns în aula bibliotecii cu 
convingerea că nu facem nimic rău, doar că iubim prea 
mult poezia şi poeţii acestei ţări. (Actul nostru de 
îndrăzneală surprinsese inclusiv paza pusă la intrare. Să 
nu uităm că era în perioada ceauşistă, când reprimările 
tuturor actelor de curaj, civic sau de orice alt fel erau 
foarte dur reprimate, aşa încât nimeni (sau aproape 
nimeni) nu îndrăznea să iasă din „rând”. Frica păzea 
pepenii!). Din două părţi, aşa cum era intrarea în aulă, 
am pătruns deodată, două şuvoaie învolburate de tineri,  
iubitoare de frumuseţea cuvântului scris. Cei 
aproximativ 300 de poeţi prezenţi s-au ridicat în 
picioare şi, cu o bucurie în ochi, pe care nu cred că o voi 
uita vreodată, au început să ne aplaude frenetic. (De 

fapt, ei ceruseră în câteva rânduri, inclusiv la microfon, 
accesul nostru în sală.) George Macovescu a mers la 
microfon şi a spus doar atât. „A învins poezia!”

L-am auzit atunci, printre alţii, pe Mihai Ursachi, 
„magistrul”, citind un eseu intitulat „Funia în casa 
spânzuratului”, pe Geo Bogza, autorul „Cărţii Oltului”, 
cu o expunere cu conotaţii sexuale (cineva mi-a spus că 
sunt obsesiile sale sexuale referitoare la Ana B.), pe 
poetul Ioan Alexandru, cu un expozeu de aproape o 
oră, furibund şi înflăcărat, despre măreţia cultural-
istorică a Ardealului, despre neamul nostru românesc, 
în general, despre istoria şi destinul lui, fapt ce m-a 
făcut pur şi simplu să mă ridic în picioare de unul 
singur şi să dau tonul unei avalanşe de aplauze. De 
altfel, printr-un bileţel discret, venit din spate, de la un 
binevoitor, mi s-a atras atenţia să stau potolit, că în 
imediata mea apropiere e un „tip cu ochi albaştri”, 
adică un securist, în jargon.(P.S.-Nu mi s-a întâmplat 
nimic. Nici atunci, nici după!)

…………………………………………… 
M-am cunoscut, prin intermediul unei cunoştiinţe 

de la Radio Iaşi, cu poeta Florica Mitroi şi cu poetul 
amintit, Ion Nicolescu. A doua zi ne-am dat întâlnire în 
Piaţa Unirii, de unde am luat un taxi pentru Copou, 
coborând în faţa corpului „A” al Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza”. (Conform unui program 
prestabilit, poeţii veniţi la colocviu, în grupuri, aveau 
întâlniri cu publicul în diverse întreprinderi şi 
instituţii!). Într-un amfiteatru, probabil cel mai mare din 
instituţia de învăţământ superior ieşeană, avea loc o 
astfel de manifestare. La masa de prezidiu erau, printre 
alţii, Nichita Stănescu şi Marin Sorescu. Întârziasem. La 
intrarea noastră, a celor trei, „şezătoarea” era deja 
începută. Sala era arhiplină. Nichita Stănescu s-a ridicat 
în picioare şi a prezentat-o pe Florica Mitroi, printr-un 
„cuvânt” măgulitor, spunând că este una din cele mai 
bune poete din generaţia tânără. Doar câteva propoziţii 
a reuşit să spună, căci a fost întrerupt brusc şi brutal de 
aceasta, care l-a acazat într-un limbaj violent, despre 
„felul” poeziilor scrise de el. Nu-mi mai amintesc exact 
cuvintele acuzatoare. Atunci, Nichita, cu un calm 
imperturbabil, a făcut cu mâna un  gest de lehamite, 
elegant totuşi, către acuzatoare, spunând versurile: 
„Câinele m-a muşcat şi eu am privit prin el ca printr-o 
fereastră!”. Sala a intrat în delir, aplaudând frenetic, 
admirativ, prezenţa de spirit a autorului 
„Necuvintelor”.

…………………………………………… ...
A doua zi a fost o seară de poezie la Casa „Vasile 

Pogor”, vestita Casă „Vasile Pogor” de la „poalele” 
dealului Copou, locul unde a fost sediul Societăţii 
literare „Junimea” (1863) şi al revistei „Convorbiri 
literare” (1867), şi unde şi-au purtat paşii de nădejde 
literară şi istorică Titu Maiorescu, Vasile Pogor (cel care 
a şi ridicat-o în 1850), P.P.Carp, Th. Rosetti, Iacob 
Negruzi, apoi neegalabilul Eminescu, şi Ion Creangă, şi 
I.L.Caragiale, Ion Slavici, Vasile Alecsandri, Vasile 
Conta, A.D.Xenopol, Nicu Gane, etc., şi unde s-au citit, 
nu de puţine ori capodopere literare, intrate definitiv în 
conştiinţa românilor. Este locul unde se ţin şi în prezent, 
deşi e din 1972, muzeu literar, şezătorile literare ieşene, 
sub deviza, atât de celebră în trecut, ca şi astăzi, de 
altfel: „Intră cine vrea, rămâne cine poate!” În seara 
aceea, a citit din creaţia ei poetică Ana Blandiana, 
însoţită fiind de soţul ei, prozatorul Romulus Rusan. În 
final, am cerut voie să citesc şi eu o poezie proprie. Deşi 
nu mă cunoştea nimeni, mi-au permis să fac lucrul 
acesta. În seara aceea am fost fericit!

.............................................................................................
Sala de expoziţii „Victoria”, de lângă cinematograful 

cu acelaşi nume din centrul Iaşului, era plină de lume 
„subţire”. Era vernisajul unei expoziţii de pictură, 
având ca protagonist pe Dan Hatmanu şi se lansa 
volumul de versuri „Epica Magna” al lui Nichita 
Stănescu. După partea oficială de discursuri s-a trecut la 
proba...liberă de discuţii, „Nini”, „Zeul blond”, alias 
Nichita Stănescu, se mişca printre invitaţi, zâmbea, 
arunca câte o vorbă. I-am fost prezentat, într-un 
moment „de respiro”, ca tânăr poet. Uitându-se într-un 
punct fix, doar de el ştiut, la un moment dat m-a 
fulgerat cu o întrebare: „De ce scrii?”. I-am răspuns 
prompt, deşi m-a tulburat întrebarea, ca toate întrebările 
simple, de altfel: ”De aia, că mă doare!”. A zis un mda 
prelung şi cu paharul în mână în care translucidul 
cognacului făcea...opturi s-a îndepărtat aşa cum a şi 
venit, pe nesimţite. Totul acum mi se pare un vis!

amintiri cu scriitori

Aprilie 2013

Răzvan DUCAN

Totul acum mi se pare un vis



degustări cultural - literareParadisul visat, de sub tălpile îngerilor, 
stă ascuns într-un şifonier, cu alte 
lucruri moarte, înviate doar atunci cînd 
sunt răstignite pe crucea din tine 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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„Nu-mi căuta greşeli unde iubirea 
Se-mpiedică frumos într-un sărut
Pe care doar şi tu, tainic l-ai vrut” 

Emil Brumaru

„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”.

Daniel Cristea-Enache

Revista craioveană Mozaicul, nr. 1(171), ianuarie 
2013, dedică o consistentă secţiune, intitulată Mişcarea 
ideilor, lui Felix Aderca „un nostalgic al viitorului”: alături 
de un text inedit (Mărturiile unui mărturisitor al unei 
generaţii), semnează George Popescu (F. Aderca – un 
condotier al noii literaturi), Gabriel Nedelea (Felix Aderca 
şi modernizarea literaturii), Maria Dinu (Despre fenomenul 
estetic pe înţelesul publicului), Ovidiu Ghidirmic (Criticul 
Felix Aderca), Cristinel Trandafir (Felix Aderca în 
gîndirea românească), Daniela Micu (Puterea regeneratoare 
a senzualităţii), Petrişor Militaru (Felix Aderca, un spirit 
avangardist), Viorel Pîrligaş (O imersiune în „Oraşele 
scufundate”) şi Anca Rădulescu (Poezia lui Aderca: între 
orgoliul livresc şi intimismul simbolist). Din acelaşi număr 
am mai reţinut interviul, realizat de Nicolae 
Marinescu, cu dirijorul şi compozitorul Sabin Păutza 
(„Muzica este materie organizată”): „Am predat la patru 
universităţi, nu mi-a cerut cineva vreodată o diplomă. 
Cînd am mers să predau la Universitatea din Oradea, 
cu profesori numai din Uniunea Europeană şi din 
State, nu au putut să-mi facă dosarul, pentru că 
doctoratul meu de la Londra nu era bun. A trebuit să 
mai dau un doctorat, la Cluj  [...] În America am fost de 
patru ori internat în spital, cîte două săptămîni, şi am 
avut ocazia să cunosc în fiecare dintre ele un tînăr 
doctor român al cărui diagnostic conta cel mai mult şi 
pe care doctorii americani îl respectau. [...] În Texas, la 
centrul spaţial, sunt patru directori. Unul dintre ei este 
român – a plecat la 25 de ani din ţară (acum are 60) şi a 
fost făcut împreună cu mine, acum 10 ani, cetăţean de 
onoare al Reşiţei. Acesta a spus: «Eu am sub mine 200 
de matematicieni, dintre care opt au premiul Nobel. 
Dar sunt doi români de care mi-e frică.» Eu ştiu una şi 
bună: că şi în condiţiile acestea, care nu mai sunt 
ceeace au fost, noi încă producem talente, noi încă 
producem absolvenţi cărora le merge mintea în toate 
domeniile, încă avem olimpici care vin cu medalii, dar, 
din păcate, cum prind ocazia, cum pleacă. [...] Pe 
ginerii mei i-am pus să înveţe româna dacă au vrut să-
mi ia în căsătorie fetele, pentru că eu mi-am dorit ca 
nepoţii mei să ştie româneşte”.

„Aveam şi noi un eu – o frumuseţe / care nu 
împăca pe nimeni din trib. Istoria / mormăie 
indiferentă. Profesorii ei / condicuţele lor – un zaţ / în 
care ghiceşte ˊMneaei / Aveam şi noi un eu! Să-l văd 

venind / aş mai trăi o viaţă? / care se dovedeşte cum că 
nici n-a fost acolo / nu e aici / Nu este.” Am citat 
poezia lui Ioan Moldovan cu care se deschide numărul 
1-2(502-503) din Vatra, unde am citit cu interes 
dezbaterea Învăţămîntul românesc sub lupă, prin care 
Călin Crăciun îşi propune să aducă „în faţa publicului 
şi decidenţilor opiniile unor profesionişti ai 
sistemului”, cu speranţa mărturisită că acestea „vor fi 
tratate ca un efort constructiv în primul rînd, chiar şi în 
condiţiile în care nu sunt deloc lipsite de accente 
critice.” Participă Codrin liviu Cuţitaru (Paideia 
teratologică), Iulian Boldea (Şcoala, azi), Alex Cistelecan 
(Criza învăţămîntului e în altă parte), Cosmin Borza, 
Claudiu Turcuş (Învăţămîntul românesc între mitologie şi 
simulare), Cristina Timar (Despre starea învăţămîntului), 
Norbert Petrovici (Universitatea burgheză văzută prin 
lentila ideologiei angajabilităţii), Călin Crăciun (Agonia 
învăţămîntului), Dietrich Lemke (Jelind Bologna – în 
traducerea lui Alex Cistelecan), George Monbiot 
(Editurile academice acreditate îl fac pe Murdoch să pară un 
socialist – în traducerea aceluiaşi Alex Cistelecan). 
Dintr-un număr dens şi bine structurat, ca de fiecare 
dată de altfel, am mai reţinut eseurile oferite de Rodica 
Grigore (Amos Oz. Poveşti despre deşert, dragoste şi 
singurătate), Ioan Fărmuş (Argumente pentru o tradiţie a 
ficţionalizării lectorului), Marieta Găurean (Naturalism – 
minimalism în poezia douămiistă), Adrian Mureşan 
(Romanul ca afirmare livrescă a cotidianului), Cosmina 
Toderică (Saul Billow şi complexele literaturii), Senida 
Denissa Miricescu (Paradoxul eminescian al „chestiunii 
evreieşti”), Simona Mărieş (Pentru o dialectică a 
reprezentării), alături de paginile asumate de Simona-
Grazia Dima (Viaţa ca semnificaţie), Al. Cistelecan 
(Dicţionarul poeţilor mureşeni), Ciprian Vălcan (Amiel şi 
canibalul), Ioan Stanciu (Liniştea apelor tulburi) şi, de loc 

în ultimul rînd, grupajul poetic dăruit de Liviu 
Georgescu, proza lui Radu Mareş (O bătaie în uşă), 
dimpreună cu cronicile şi recenziile atent construite de 
Cornel Moraru (Adîncirea în procesul înţelegerii), Alex 
Goldiş (Transcrierea pe curat), Andrei Zanca (Aroma & 
amarul cafelei în clipa fugară), Adriana Stan (Privind 
înapoi cu mînie), sau Mircea Pora (Prin întuneric…). Ca 
de fiecare dată, un număr reuşit.

Numărul 1(205) din Convorbiri literare ne oferă un 
sumar bogat din care am reţinut paginile oferite de 
Solomon Marcus (Eminescu sau poezia ca încîntare), 
Elvira Sorohan (Nichita Danilov – portretistul 
sentimental), Basarab Nicolescu (Raporturile lui Eugène 
Ionesco cu Dumnezeu), Nicolae Stroescu-Stînişoară 
(Jertfit stalinismului şi uitării noastre: Iuliu Maniu), 
Alexandru Zub (Memorie şi timp expiator), Ioan Holban 
(Poezia ca spectacol dramatic), Antonio Patraş (Romanul 
criticului – o autobiografie mascată), alături de Emanuela 
Ilie (O trilogie oraculară), Şerban Axinte (Două lumi care 
se despart cînd se apropie), Magda Ciopraga (Eugen 
Dimitriu – urmărind luminile unui lac), dimpreună cu 
poezia de calitate (Gheorghe Grigurcu, Dionisie Duma, 
Radu Cange, Mihai Sultana Vicol, Florin Caragiu, plus 
trei poeme inedite de Arthur Porumboiu) şi proza 
ingenios construită (Florin Faifer, Alex Marinescu). 
Biblioteca numărului este animată de George L. 
Nimigeanu (Ferestre la drum de seară): „Eu sunt cel care-
a spart oglinda lumii, / visînd să-mi aflu chipul 
precum este! / De-atunci silabisesc în palipseste / 
taina oglinzii şi nesomnul humii.”

Revista Familia, nr. 1(566), se deschide cu un 
incitatnt editorial semnat de Alexandru Seres (Cum să-l 
omorîm pe Eminescu): „Judecînd după numărul uriaş de 
manifestări omagiale, dedicate an de an, la mijloc de 
ianuarie şi iunie, poetului naţional, dorul nostru de 
Eminescu este de nepotolit. Jinduim după el în toate 
formele posibile – cel mai adesea pe muzică: romanţe 
fără număr (Sara pe deal este deja o piesă clasică), hip-
hop (Puya a făcut un Luceafăr-rap), mai nou chiar şi 
muzică bisericească. E ca şi cum, copleşiţi de geniul 
său de neegalat (în 150 de ani, n-am reuşit să 
producem nimic comparabil), încercăm să-l umanizăm, 
să-l aducem la nivelul nostru. Că doar şi Luceafărul a 
coborît la Cătălina, alunecînd pe-o rază. Aşa că îl 
aducem mai aproape, cum ne pricepem mai bine.” Din 
acelaşi număr, vă recomand textele asumate de Marius 
Miheţ (Radiografia unui an apocaliptic – prima parte), 
Gheorghe Grigurcu („Suprema necuviinţă”), Al. 
Cistelecan (Sebastian în plasa contextelor), Traian Ştef (A 
cincea Ţiganiadă), Ion Simuţ (Mihail Sebastian sau Iosef 
Hechter?), Ioan Holban (Într-o sihăstrie), alături de 
Carmen-Elena Andrei (Portretul unui cărturar: Nicolae 
Balotă), Nicolae Mareş (Titulescu – ctitor al României 
Mari), Florin Ardelean (Istoria şi voluptăţile nelegiuite) şi 
Mugur Voloş (Despre specificul naţional).

Un frumos şi consistent grupaj de poezie publică 
Ioan Dragoş în Nord Literar, nr. 1(116): „vine vremea 
să deschidem / păstăile în care locuim / înainte ca 
stările să devină cuvinte / scrie gellu / pe scările 
palatului / o goană drept spre ţintă / se conturează 
parabole înfricoşătoare / te bucuri de tristeţea ta / ca 
alţii de fericire”. Am mai reţinut cele propuse de 
Daniela Sitar-Tăut (Harta cuceririlor unui profesoraş), 
Terezia Filip (Mihai Eminescu – reverie arhitecturală şi 
simbolism poetic), Săluc Horvat (Lecturi eminesciene), 
Delia Pop („Te iubesc, Nadenka”), alături de Dan 
Grădinariu (Fantezie cu Yusuf Şeytan), Izabella 
Krizsanoski (Trei festinuri literar gasronomice) şi Elena 
Liliana Popescu (Unde vei găsi cuvîntul ce exprimă 
adevărul?).

În Ateneu, nr. 1(521), Gabriela Gîrmacea publică un 
interesant interviu cu Nicolae Georgescu („Este nevoie 
de o instituţie Eminescu”): „Lipseşte o formă 
instituţională, un institut care să se ocupe de viaţa şi 
opera lui Eminescu, să monitorizeze studiile şi 
articolele dedicate temei, manifestările atît de 
frecvente, din ţară şi din lume, să le organizeze, să le 
provoace, să le comenteze... pe scurt, este o ştiinţă fără 
oficianţi. Noi, cei cîţiva pasionaţi de Eminescu, suntem 
numiţi eminescologi oarecum pentru liniştea publicului 
larg, oarecum pentru a-i hrăni iluzia că există cineva 
care răspunde de acest domeniu.” Adrian Jicu (Cine se 
teme de xenofobia lui Mihai Eminescu?), Ioan Dănilă 
(Cultura română, adică Mihai Eminescu), Nataşa Maxim 
(Nae Ionescu – utopic sau machiavelic?), Ştefan Munteanu 
(C. Dobrogeanu-Gherea despre pesimismul eminescian – 
partea a treia), alături de C. D. Zeletin (Trenul), Elena 
Ciobanu (Americanii, libertatea şi armele), Doina Ruşti 
(Mesajul din sticlă), Dan Petruşcă (Pornind de la 
„Epigonii”), Vasile Spiridon (Complexitatea fractală) şi 
Gheorghe Iorga (Valéry înainte de Valéry) se citesc cu 
încîntare, dimpreună cu poezia sensibilă propusă de 
Viorica Răduţă şi Alfonsina Storni Martignoni (în 
traducerea şi prezentarea lui Cristian Sabău): „Dacă 
degetele-mi încep o mîngîiere / fără ţintă / dacă 

degetele-mi pleacă... / spre vînt, undeva / o mîngîiere 
care rătăceşte / fără destinatar / acea mîngîiere 
pierdută, / o va culege oare cineva?” 

O interesantă şi incitantă anchetă (Se poate scrie fără 
cafea şi ţigară? Dar fără alcool?) publică revista Orizont 
în nr. 1(1564). Răspund, mai căznit, mai cu haz, Duşan 
Baiski, Melania Cincea, Octavian Doclin, Manoliţa 
Dragomir-Filimonescu, Aurora Dumitrescu, Marlen 
Heckmann Negrescu, Petru Ilieşu, Lucian Ionică, 
Lucian P. Petrescu. Concluzia? Şi aşa şi altminteri! Am 
mai citit cu interes paginile propuse de Cornel 
Ungureanu (Cărţile foametei. Şi urmările lor), Elena 
Craşovan (Magia aspră a ficţiunii), Mircea Mihăieş 
(„Foloasele prigoanei”), Alexandru Ruja (Intime 
rebreneniene), Vladimir Tismăneanu (Ion Ianoşi şi obsesia 
Îngerului Roşu), Marius Stan (Galeria monştrilor), alături 
de Radu Ciobanu („Să povestesc acum...”), Radu Pavel 
Gheo (Dicţionarele literaturii române în comunism: 
literatura din România), dimpreună cu interviul realizat 
de Robert Şerban cu Cătălin Dorian Florescu 
(Instrumentarul de bază al artistului este pielea lui subţire), 
respectiv dialogul, despre Cioran: cel mai „monografiat” 
printre scriitori, purtat de Ciprian Vălcan cu Farkas 
Jenö, director al Editurii Plamart şi profesor de 
literatură română la Universitatea „Eötvös Loránd” din 
Budapesta. 

Din Argeş, nr. 1(367), am reţinut paginile semnate 
de Liviu Ioan Stoiciu (După 23 de ani de la revoluţie), 
Radu Aldulescu (Avatarurile fantasmagoriei şi 
burlescului), Ion Lascu (Avangarda literaturii optzeciste), 
Nicolae Coande (Piatra căzută din cer), George Stanca 
(Vinul, totdeauna!), alături de Mircea Bîrsilă (Curajul de 
a fi singular), Mircea Handoca (Colaborarea lui Mircea 
Eliade la Revista Fundaţiilor Regale), Ştefan Ion 
Ghilimescu (Poezia priveliştilor interioare ale lucrurilor), 
dimpreună cu un grupaj poetic al lui Dan Rotaru, 
publicat cu ocazia  împlinirii vîrstei de 70 de ani: „Se 
scaldă, noaptea, lucrurile-n mit, / ca un plămîn în 
fumul de ţigară. / În rana ce-mi rămine-n piept cînd 
mint / încearcă zilnic cîte-un om să moară.” Dan 
Rotaru, despre care Nichita Stănescu (care la data de 1 
aprilie ar fi împlinit 80 de ani!) spunea cîndva: „Da, în 
Dan Rotaru se străvede profilul cu delicateţe elegiac şi 
tandru al unui poet de bună «tăietură» clasică, 
îndrăgostit de formele tradiţionale ale exprimării 
poetice şi drapîndu-se în frunzele şi algele unor plaje 
neliniştite.”
Dosarul numărului 1(272) al revistei Apostrof este 
dedicat lui Nicolae Manolescu, doctor honoris causa al 
UBB. Într-un cuvînt de elogiere, rectorul universităţii, 
academicianul Ioan-Aurel Pop precizează: „Mă aflu în 
postura delicată de a vorbi despre cel mai de seamă 
critic, istoric şi teoretician literar fără să am căderea de 
a o face, eu fiind numai istoric [...] umil descifrator de 
izvoare. De aceea, nici nu am să vorbesc despre esenţe, 
ci doar despre aparenţe, aşa cum se înfăţişează acestea 
iubitorului de cultură.” Laudatio a fost prezentată de 
Marta Petreu: „La fel ca la Maiorescu şi la Lovinescu, o 
dimensiune filosofică, constînd în întemeierea acţiunii 
culturale pe raţiune, este permanent prezentă în 
întreaga sa operă. Şi, iarăşi la fel ca la aceştia, acţiunea 
critică a lui Nicolae Manolescu a depăşit şi depăşeşte 
cadrele literaturii şi are importanţă pentru cultura 
românească în întregul ei.” În cuvîntul său (Despre 
şcoală) Nicolae Manolescu afirmă: „Am sperat că a 
doua generaţie de politicieni, după aceea a 
«paşoptiştilor» de imediat după 1989, absolvenţi de 
şcoli politice, unii în străinătate, să fie capabilă de o 
reformă adevărată. Se pare că trebuie să aşteptăm a 
treia generaţie. Eu, care am fost considerat totdeauna 
un optimist, vă mărturisesc că optimismul meu a 
devenit unul pe termen lung, foarte lung, pe termen 
scurt fiind un pesimist aproape incurabil” Pagini care 
se citesc cu interes şi real folos ne propun Eugenia 
Sarvari (Iaşiul întroienit), Traian D. lazăr (Paul Gusti 
despre Caragiale), Ovidiu Pecican (Rodeo cu… Eminescu), 
Vladimir Tismăneanu (In memoriam Irving Louis 
Horowitz), Leo Butnaru („Al treilea ochi”), George 
Neagoe (Amintiri incerte), Valentin Chifor (Marta Petreu 
– pariul epic), Ştefan Bolea („Latura întunecată” a Dasein-
ului), Letiţia Ilea (Un jurnal de lecturi), alături de Rodica 
Grigore (Natura şi vocaţia literaturii). Vă recomand şi 
paginile de proză asumate de Bogdan C. Enache (O 
noapte la New York), cît şi grupajul poetic (Lucrările 
Verbului) oferit de Ioan Buduca: „Lumea patru-
dimensională, / spaţiu şi timp, / a fost, la început, 
căldură. / Căldura primordială a apărut, / cînd a 
apărut (Big Bang), / prin compactificarea unor 
dimensiuni spirituale pînă la zero. şapte ar fi fost acele 
dimensiuni / pur matematice / care s-au compactat.”    
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Nu-mi amintesc dacă am ţinut un jurnal al şederii mele în Vietnam. Voi căuta 
prin caietele acelor vremi, dar speranţele sunt aproape nule, căci niciodată nu am 
avut răbdarea să notez cu scrupulozitate întîmplări ale zilelor mele. De altfel, le-am 
socotit şi prea neînsemnate pentru a merita înveşnicirea scrisului. Şi au trecut cîţiva 
ani buni din vremea cînd mi-am purtat paşii prin ţara aceea mai fascinantă şi mai 
ispititoare decît o femeie necucerită. De aceea, o spuneam şi în episodul trecut, multe 
din amintiri s-au estompat, trăirile şi-au tocit acuitatea, impresiile de-atunci nu s-au 
sedimentat din lipsa unui suport emoţional susţinut de repetarea lor. Am uitat mai 
tot ce am trăit în Vietnam. Dar ştiu că ţara asta m-a fascinat din prima clipă. Era 
primul stat asiatic pe care-l vizitam şi pot afirma că de la început mi s-a părut a fi un 
univers mai complex (şi mai complicat pentru mine) decît tot ce văzusem şi trăisem 
pînă atunci. Un univers pe care-l descopeream nu doar cu ochii, cu sufletul, cu 
trăirile, ci şi comparîndu-l cu poveştile pe care le cunoşteam despre acel colţ de 
lume. Ştiu, nu trebuie să-mi reamintiţi, „comparaison n'est pas raison”, dar asta e 
părerea franţujilor. Eu cred că, pe noi românii, posibilitatea de a compara ne ajută, ne 
îmbogăţeşte, ne „trezeşte”, tocmai din cauza faptului că o jumătate de veac ne-a fost 
interzis accesul la termenii de comparat. 

La fel mi s-a întîmplat şi cu multe alte ţări în care am petrecut o bucată de vreme, 
după ce ni s-a dat „dezlegare” la paşaport în 1990 : Franţa (cînd, în 1993, datorită 
prietenilor Michèle şi Jean Duramé, am păşit pentru întîia oară pe pămîntul 
Hexagonului, eram franţuzit pînă în vîrful unghiilor şi pînă-n măduva oaselor; altfel 
spus, eram „bolnav de Franţa”, dar cunoşteam ţara doar din lecturi), Mexic (ah 
istoriile copilăriei, cu azteci, cu Montezuma şi comorile lui, cu vulcanii Popocatapetl 
şi Orizaba, cu Piramida Soarelui, pe care, cînd am urcat-o, am simţit că ceea ce fac e 
mai important pentru sufletul meu, decît escaladarea vîrfului K2 sau a Everestului, 
visul meu de copil, înnebunit după munţi), Nicaragua (cu problemele sale de 
intoleranţă politică promovată de sandinişti şi cu devastatoarele ei cutremure – cînd 
am umblat în 2008 prin această ţară, capitala Managua încă nu era pe deplin 
refăcută, încă se mai vedeau rănile sîngerînde ale oraşului, provocate de cutremurul 
catastrofal din 1972), Cuba (o adevărată poveste pe care am trăit-o şi despre care am 
scris), Macedonia, Canada, Italia, Grecia, Germania ş.a.m.d.

Ca în cazul Franţei, şi de Vietnam eram „îmbibat”. Toată copilăria şi adolescenţa 
mea am auzit la radio (ceva mai tîrziu am început să văd şi la buletinele informative 
ale televiziunii) ştiri despre victoriile luptătorilor comunişti din Vietnamul de Nord 
asupra fraţilor lor din Sud, care făcuseră greşeala de a se alia cu imperialiştii 
americani. Urînd cu toată fiinţa comunismul din ţara în care trăiam, am ajuns în mod 
instinctiv / natural să urăsc şi comuniştii vietnamezi şi victoriile lor care îmi 
sîngerau inima şi mă umpleau de revoltă împotriva neputinţei americanilor de a 
stîrpi cuiburile roşii din junglele asiatice. Au venit apoi filmele despre războiul din 
Vietnam, aşa-numitele filme „de comando”, care îmi dezvăluiau inimaginabilele 
chinuri şi suferinţe la care erau supuşi americanii căzuţi prizonieri şi care mă 
oripilau la vederea cruzimilor, atrocităţilor de neînchipuit comise de asiatici, dar şi 
filmele în care era luată în discuţie soarta prizonierilor din Vietnam, nenorocirile 
veteranilor acelui război, întoarcerea lor acasă, lupta pentru regăsirea propriei 
identităţi, a rosturilor vechi, imposibilitatea reintegrării sociale... Doamne, ce 
tulburat am fost prin 1970, atunci cînd am văzut The Ballad of Andy Crocker, 
primul film american despre „întoarcerea acasă” a veteranilor războiului din 
Vietnam! Apoi, prin 1979, am văzut chiar „întoarcerea acasă” (titlul original al 
filmului era, dacă nu mă înşel, Coming Home), faimosul film regizat de Hal Ashby, 
„unul dintre primele filme care dezvăluie sindromul vietnamez, insistînd asupra 
feţei ascunse a războiului”, după cum îl caracterizează succint şi exact Tudor 
Caranfil în uluitorul său Dicţionar universal de filme şi, în ciuda faptului că nu mai 
eram de mult un adolescent, m-au impresionat şi tensiunea subiectului şi drama 
eroilor şi jocul actorilor (ambii protagonişti – Jane Fonda şi Jon Voight – au primit 
Premiul Oscar pentru rolurile interpretate), ba chiar şi coloana sonoră ce mixa bucăţi 
faimoase din Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix şi Bob Dylan. Numai că, spre 
deosebire de Franţa, de care mă îmbolnăvisem din iubire, Vietnamul îl uram, îl 
detestam şi dispreţuiam lupta Viet Congului pentru impunerea în viaţa oamenilor a 
unui „mod de producţie” ce se dovedise deja falimentar în societăţile care-l 
adoptaseră şi-l experimentaseră. Ce decepţie am trăit cînd cele două Vietnamuri s-au 
unit sub flamura roşie! Şi ce blesteme, ce înjurături înşiram la adresa bolşevicilor 
sovietici pe care-i bănuiam că şi-au băgat coada şi pe coasta sud-estică a Asiei! 
Îndelung aşteptat, a venit în fine şi momentul '89, cînd comunismul cu întreg 
cortegiul său de absurdităţi, de nedreptăţi, de crime a căzut în toată Europa. În '91, s-
a prăbuşit şi URSS-ul, bastionul lagărului socialist şi al luptei acerbe pentru pace, 
astfel că în lume au mai rămas trei zdrenţe roşii : Republica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Cuba şi Republica Socialistă Vietnam (sincer să fiu, nu ştiu ce 
fel de socialism se mai practică astăzi în Republica Populară Chineză sau în Statul 
Mongoliei!). Chiar şi azi, la atîţia ani de la vizita mea în ţara lui Ho Şi Min trăiesc 
sentimente amestecate, cînd îmi reamintesc Vietnamul. Oamenii sunt minunaţi, chiar 
dacă trăiesc în sărăcie, sunt ospitalieri, harnici, creativi, dar sistemul politic impus 
acestor oameni deosebiţi este unul care în toată lumea a dat faliment. Şi totuşi...

Încerc să-mi amintesc modul în care a început intrarea îndepărtatei ţări în viaţa 
mea, dar curgerea anilor şi faptul că nu mi-am notat mai nimic în zilele acelea nu mă 
ajută prea mult!

...Automobilul torcea, alunecînd incredibil de lin pe drumul cu patru benzi, 
destul de recent şi de mulţumitor reabilitat al Bucureştiului. La volan, Casian Maria 
Spiridon. În maşină, Cezar Ivănescu şi Lucian Vasiliu. Ne îndreptam, dacă nu mă 
înşală memoria, spre Tecuci, unde fuseserăm invitaţi la Festivalul Conachi. 
Trecuserăm de Bacău, cînd mi-a sunat mobilul. Bine că nu-mi sunase ceasul! Şi, cum 
se spunea pe vremea cînd nu existau decît telefoane fixe, „la capătul celălalt al 
firului” era preşedintele de-atunci al Uniunii Scriitorilor din România, prozatorul 
Eugen Uricaru. Discuţia curgea simplu, iar prietenii mei din maşină înţelegeau fără 
probleme din vorbele mele că refuz ceva. Ce tot bîigui tu acolo? De ce te lepezi?”, m-
a întrebat domnul Cezar Ivănescu. „De nimic!”, am răspuns, minţind în mod 
evident. Eugen a auzit că mai vorbesc cu cineva. „Unde eşti?”, m-a întrebat. „În 
maşina lui Casian, mergem la festivalul de la Tecuci.”, am răspuns. „Cu cine mai 
eşti?” „Cu Casian, evident, cu Cezar şi cu Lucian”. „Bine, atunci uite cum facem : eu 
închid, tu le explici prietenilor noştri despre ce-i vorba, te sun după un sfert de oră 

şi-mi dai răspunsul definitiv, după ce te sfătuieşti cu ei!”. „Bine!”. A închis. „Cine 
era?”, au tăbărît cei trei prieteni pe mine, „şi ce refuzai cu atîta îndîrjire?” „Eugen 
era”. „Şi ce vrea?” „Să mă trimită-n Vietnam”. „Şi tu ce-ai spus?” „Că nu mă duc! Eu 
vreau să văd China!”. Rîsul sonor al lui  Cezar Ivănescu aproape că a spart geamurile 
maşinii. După ce s-a liniştit, Poetul a exclamat : „de cîte ori să-ţi spun, nătîngule, că 
trenul îl iei atunci cînd trece prin dreptul tău, nu cînd îţi vine ţie cheful. Urci în 
vagon atunci cînd te pofteşte norocul, după aia degeaba alergi după el. Îi pui sare pe 
coadă!”. L-am ascultat cu atenţie, ca de obicei. În cele din urmă, am izbucnit cu 
năduf : „bine, dar pe mine nu mă interesează Vietnamul. Eu vreau să merg în 
China!”. „Casian – a spus Poetul extrem de serios –, în prima parcare trage pe 
dreapta, să-l putem trezi la realitate cu cîte un şut în cur ca să i se ducă mintea la cap! 
Altfel nu înţelege, ştii cît e de încăpăţînat!” Aşa se face că peste un sfert de oră, cînd a 
sunat Eugen Uricaru, eram convins de oportunitatea plecării în Vietnam, iar 
răspunsul meu era deja pregătit : „plec, Eugen, chiar şi la Polul Nord!”. Foarte bine – 
a spus Preşedintele – vei fi contactat de cineva de la Uniune. Vezi că e destul de 
urgent. Pregăteşte-te!”

...În lumina învăluitor mierie a unui aprilie uimit de blîndeţea primăverii, am 
avut prima întîlnire cu reprezentanţii Vietnamului. Atenţie, m-aţi înţeles greşit, nu 
eram în 2004, an în toamna căruia am păşit pe pămîntul acelei ţări, ci prin şaizeci şi 
ceva, cînd au început să apară în internaţionalista noastră patrie socialistă primii 
elevi şi studenţi din Asia de Sud-Est. Cred că intrasem deja în liceu. Liniştita mea 
stradă, cu vreo 30 de case modeste, dar curate şi însorite, îmbrăcase straiul de 
muguri şi de flori al renaşterii naturii, dar eu încă nu ştiam să apreciez cum se 
cuvenea inegalabilele note de primăvară ale lui Bacovia : „Verde crud, verde crud... 
/ Mugur alb, şi roz şi pur, / Vis de-albastru şi de-azur, / Te mai văd, te mai aud”. 
Nu ştiam să le apreciez, dar sosise primăvara şi pe strada mea şi, o dată cu ea, ne 
sosiseră nişte curioase păsări călătoare. Lumea era prin curţi, se apropiau Sărbătorile 
Paştelui şi oamenii încercau să dea puţină strălucire modestiei cu care întîmpinau 
intrarea domnului în Ierusalim. Şi, ca niciodată, pe stradă a apărut un grup de 
străini. Nu trebuia să fii cine ştie ce observator, ca să înţelegi că tinerii care treceau 
tăcuţi şi liniştiţi pe stradă, uitîndu-se curioşi la casele şi curţile locuitorilor, sunt 
străini, ba chiar sunt de o altă rasă. Vecinii au început să iasă pe la porţi şi să-i 
privească la fel de tăcuţi, dar cu luare-aminte. Erau vreo zece. Băieţi şi fete. Cum 
spuneam, oamenii îi priveau curioşi, dar în tăcere. Văzîndu-se cercetaţi din priviri, 
străinii au început să aplece bustul în chip de salut, atunci cînd treceau prin dreptul 
casei cuiva care se proţăpise-n poartă. Tinerii aveau toate „datele” clasice ale 
asiaticilor : culoarea pielii şi a părului, forma ochilor, statura. Şi chiar îmbrăcămintea, 
pe care o cunoşteam deja de la emisiunile informative ale televiziunii române. Erau 
primii vietnamezi sosiţi în România pentru studii. Cînd au trecut din nou, era 
Paştele, gospodarii le-au oferit cozonac, pască, ouă roşii. Le-au primit cu bucurie. 
Vin nu au vrut să bea. Pe urmă a venit vara, ai noştri au început să le dăruie fructe şi 
unii din cei care le primeau îngînau chiar un sfielnic „multumesc!”. De-atunci, 
vietnamezii au început să treacă destul de des pe „strada noastră” din bătrînul 
cartier Păcurari al şi mai bătrînului Iaşi, iar cu timpul, cei de pe „Berăria Veche” 
(devenită peste noapte şi fără acordul locatarilor „Petru Poni”) au înţeles că asiaticii 
preferau să se plimbe pe „berărie” pentru că era o stradă liniştită, discretă, 
înveşmîntată în verdeaţă şi plină de flori, o stradă cu oameni de treabă, o stradă 
învăluită mereu în razele unui soare generos, adică o stradă care le amintea de ţara 
natală. Străinii parcă erau traşi la şapirograf : fără vîrstă, scunzi, tăcuţi, cu pielea 
deosebită de a noastră prin culoarea ei cu tente gălbui şi cu ochii oblici. Băieţii erau 
urîţi (cel puţin aşa mi se păreau mie atunci şi tot aşa mi se par şi acum), slabi, cu faţa 
osoasă, cu păr tuns scurt şi rebel, îmbrăcaţi mereu în pantaloni închişi la culoare 
(negri, de cele mai multe ori) şi cu o obligatorie haină tip veston, fără revere şi 
închisă la gît, haina pe care o cunoşteam atît de bine din filmele despre „marşul cel 
lung” al lui Mao Zedong şi care îmi amintea de uniforma impusă de dictatorul roşu 
miliardului de chinezi ce construiau cu elan revoluţionar un soi de comunism 
habotnic pe cele aproape zece milioane de kilometri pătraţi pe care le stăpînesc. Abia 
după vreo trei ani de şedere în România, elevii şi studenţii vietnamezi au îndrăznit 
să iasă pe stradă, în timpul verii, cu bluziţe albe cu mîneci scurte şi descheiate la gît. 
Pe cît erau băieţii de urîţi, pe atît de frumoase erau (sunt şi acum!) fetele. Ca nişte 
păpuşi de porţelan! Frumoase le vedeam în copilărie şi adolescenţă cînd treceau pe 
strada mea, frumoase le-am regăsit/revăzut pe străzile lor, cînd am fost în 2004 la ele 
acasă. Cele care veniseră odinioară în oraşul meu la învăţătură erau îmbrăcate în 
mod invariabil în pantaloni negri şi bluziţe albe, fără pic de decolteu. Cît au fost 
tinerii aceia din Asia oaspeţii României, eu nu am văzut cum arată un picior de 
vietnameză. A trebuit să plec eu în Vietnam, ca să văd o tînără în fustă. Aşadar, 
pantaloni negri şi bluziţe albe, încheiate, ca şi la băieţi, pînă sub bărbie. Părul, de un 
negru albăstrui, lung, de multe ori acoperind şi chiar depăşind şezutul (nu puţine 
aveau părul lung pînă la călcîie), era purtat, fără nici o excepţie, împletit într-o coadă 
groasă, aruncată pe spate. Uneori, destul de rar, cînd soarele verii devenea arzător şi 
pe la noi, puneau pe cap vestita „non la” (aveam să aflu mult mai tîrziu, în 2004, că 
se numeşte aşa), pălăria aceea a lor conică, de culoare galbenă, confecţionată din paie 
de orez, o pălărie atît de uşoară, încît, ca să nu o ia vîntul, sunt obligaţi să o lege sub 
bărbie. Asiaticii surîdeau politicos atunci cînd, în plimbările lor pe străzile cele mai 
puţin animate ale oraşului, li se încrucişau paşii cu cei ai păcurărenilor sau ai altor 
„cartierişti lăturalnici” (mă sfiesc să folosesc substantivul „mahalagii”, deoarece 
ieşenii, chiar şi cei ce locuiesc în cartiere mărginaşe, au un comportament extrem de 
civilizat, de urban, atunci cînd se întîlnesc în drumurile lor cu străini). Politicoşi erau, 
dar nu şi prietenoşi. Nu intrau în vorbă cu localnicii, nu puneau întrebări, nu cereau 
niciodată nimic, nu făceau gălăgie pe străzi, chiar dacă erau în grup. Nu încercau să 
iasă în evidenţă, dimpotrivă! Cu cît treceau mai neobservaţi, cu atît se simţeau mai 
bine. E drept, mai ales la începutul românizării lor, era aproape imposibil să treacă 
neobservaţi, deoarece „ai noştri” îi priveau cu nedisimulată curiozitate şi cu uimire. 
Şi asta în ciuda faptului că, de obicei, conaţionalii mei sunt totuşi destul de discreţi în 
relaţiile cu străinii, nu se ţin după ei ca după urs. Astăzi, această atitudine rezervată 
poate fi socotită şi ca o reminiscenţă a perioadei de tristă amintire cînd securitatea le 
interzicea cu desăvîrşire constructorilor celei mai bune dintre lumi să intre în contact 
cu alogenii. De altfel, cu vremea, românii s-au obişnuit să-i primească în ospeţie pe 
cei alungaţi din ţările lor de vitregiile istoriei. După ce comunismul s-a impus şi la 
noi cu ajutorul tancurilor bolşevice, am primit în România tot felul de pui pribegi ai 
fiarelor roşii : greci, cubanezi, vietnamezi, chilieni, angolezi... (va urma)

Poveşti despre temple, pagode, zîne şi dragoni

gîndul şi lumea

II Străini în ţară străină
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Aceste fragmente, care ne apar destul de stranii 
astăzi, conţin o străvezie clasificare a tropilor: imagine 
”suprapusă” (metafora), ”imagine-corabie” (metafora 
dezvoltată), ”imagine angelică” (simbolul, când 
factorul comparativ nu mai apare în structura 
tropului). Esenin găseşte izvorul acestei imagistici în 
monumentele poetice tradiţionale, ruseşti şi 
universale, iar din contemporaneitate alege spre 
exemplificare opera poetică a lui Serghei Klucikov şi 
poezia lui Andrei Bielâi, ajungând la concluzia că 
dintotdeauna ”cuvântul a fost mijlocul de a crea din 
nimic”.

Opiniile, aprecierile şi animozităţile literare ale 
autorului Cheilor Mariei dau posibilitatea unei 
concluzii mai generale: reflectând asupra propriilor 
căutări şi experienţe, Esenin îşi defineşte fundamentele 
construirii imaginii artistice în creaţia populară, făcând 
din ea principiile poeticii sale. Pe de altă parte, poetica 
împreună cu contextul ideologic şi argumentaţia 
literară sunt recunoscute drept program literar.

În stadiul precedent organizării curentului şi a 
şcolii, imaginismul rus s-a manifestat în două 
variante, având factor comun detaşarea categoriei 
imaginii, înţeleasă ca metaforă, căreia i se conferă un 
primat indiscutabil în creaţia poetică. Elementul 
comun al celor două variante a fost deopotrivă negaţia 
(simbolismului, futurismului, proletcultismului). Cea 
de a doua variantă a imaginismului rusesc o găsim în 
programul nedreptăţitului Vadim Şerşenevici, care şi-a 
extras principiile din diferite alte concepte şi programe 
moderniste. În Futurismul fără mască (1913) 
Şerşenevici analizează poezia rusă de la Puşkin la 
futurism, distingând două curente: cel realist, care 
subapreciază forma (după opinia sa), având drept 
consecinţă subaprecierea poeziei ca artă (se serveşte de 
exemplul lui Nadson) şi o a doua direcţie, reprezentată 
prin Puşkin, Baratânski, Tyutchev, care a urmat un 
traseu descendent, ajungând la simbolism şi astfel 
pregătind  apariţia futurismului. Reproşul principal 
este acela că nici Marinetti, nici companionii lui n-au 
creat noi forme poetice, în poezia futuristă dominând 
conţinutul (concept realist) şi reglementarea tematică. 
(Are dreptate, primul manifest al lui Marinetti, alcătuit 
din 11 puncte, stabilea tematica poeziei futuriste la pct. 
1, 2, 5, 9, 11. Pe când, programul imagistic al lui Ezra 
Pound nu ridica această obiecţie, iar în viziunea lui 
Amy Lowell se împotrivea oricărei reglementări 
tematice).

De amintit că în 1914 Vladimir Şerşenevici avea 20 
de ani şi deja publicase patru plachete de poezie, 
remarcate de critică. În acelaşi an traduce şi publică 
Manifestele futurismului italian (Marinetti, Boccioni, 
Cará, Severiani ş.a.); alături de studiul comparativ 
Futurismul fără mască prezintă competent activitatea 
lui Marinetti, precum şi alte tendinţe din cadrul 
curentului (cubofuturismul, egofuturismul).

Şerşenevici atacă futurismul dintr-o latură 
neaşteptată – aversiunea pentru arta trecutului – iar în 
volumul lui următor, Uliţa verde (Зeлёнaя улuцa, 
1916) introduce termenul ”imagienist”, apreciind 
legătura cu futurismul drept tactică şi transferându-şi 
toată simpatia spre cubofuturismul la care aderase şi 
Maiakovski.

Atitudinea faţă de simbolism se schimbă, problema 
imaginii poetiice legându-se în continuare de teoria 
lingvistului savant Potebnea (fără să-l citeze). Să 
precizăm că imaginismul rusesc, spre deosebire de 
imagismul englezo-american, care a asimilat mai întâi 
simbolismul francez, pentru a-l depăşi – a preluat 
direct ”demolarea” simbolismului (autohton) de la 
poeţii acmeişti (Serghei Gorodeţki, Anna Ahmatova, 
Nikolai Gumiliov ş.a.), care au respins unilateralitatea 
tematicii simboliste, aluziile ”ceţoase”, tratarea 
obiectului-simbol, ignorarea contemporaneităţii. 
Programul acmeist este orientat spre claritate, precizie, 
obiectivitate, expresivitate. Pe acest teren ”defrişat” s-a 
etalat opera savantului Potebnea – o teorie coerentă a 
cuvântului şi a imaginii, din care să reţinem celebra 
teză: cuvântul sub aspect etimologic, funcţional şi 
formal aminteşte opera poetică; a rămas, din clipa 
naşterii sale şi până la pierderea imaginii şi 
identificarea cu noţiunea, o operă poetică elementară, 
exprimând sentimentul, imaginaţia sau mentalul. 

Evoluţia ulterioară a ”imaginii mentale” se leagă de 
dezvoltarea gândirii, sensul etimologic 
transformându-se în semn sau formă a conţinutului 
mental şi concentrând multe însuşiri ale obiectului; în 
procesul de comunicare aceste însuşiri se şterg, dispar, 
aspectul sonor legându-se fără imagine de sensul 

naţional şi de conţinutul mental. A. Potebnea a stabilit 
astfel trei elemente fundamentale ale cuvântului: 
sensul exterior (complexul de sunete articulate), 
imaginea sau forma interioară sau sensul interior şi 
sensul în sine. Pentru dezvoltarea gândirii estetice, 
precum şi a practicii poetice fundamentală a fost 
concepţia lui Potebnea despre forma interioară a 
cuvântului, deoarece ea generează originea artei 
poetice. Argumentarea lingvistică a cunoaşterii (”a 
cunoaşte înseamnă a numi sau a compara”) a 
determinat atât interesul simboliştilor ruşi, cît şi al 
futuriştilor (concepţia lor despre limbajul metamental, 
vezi vladimir Hlebnikov); totodată problema tocirii 
sensului interior a sugerat practic problematica 
posibilităţilor de însuşire a mijloacelor de expresie – 
pretinse de toate grupările şi direcţiile poetice din acea 
perioadă; iar prin diviziunea lui Potebnea, cuvinte 
prozaice-cuvinte poetice, începe, de fapt, dezvoltarea 
teoriei limbajului poetic în şcoala formală rusă (Victor 
Sklovski, Înnoirea cuvântului, 1914; Andrei Bielâi, 
Gândire şi limbaj ş.a.m.d.)

Rusul Şerşenevici duce la absurd teoria tocirii 
elementului imagistic, pretinzând noutate absolută şi 
enunţând teoria înlănţuirii cuvintelor poetice (adică a 
căror formă interioară nu s-a tocit), susţinând totodată 
stratul plastic şi instrumental al cuvântului, adică al 
valorilor imagistice şi precizând că ţelul suprem al 
artei cuvântului ar fi ”dinamizarea psihicului 
cititorului”. Mai formulează şi o teorie a dinamicii 
interioare, obţinute prin reorganizare, prin opoziţia 
fiecărui vers faţă de celelalte, prin versul-pauză care să 
slăbească percepţia etc. În 1918, toate acestea au fost 
percepute ca o simplă cooncepţie de autor a 
imaginismului.

În posteritate, putem totuşi remarca impresia de 
”deja vu”, deşi în epocă Vadim Şerşenevici era 
perceput ca un poet cu o cultură artistică solidă şi cu 
simţ al formei remarcabil. Poate pentru că versul liber, 
imagistica inventivă, drama identificării totale a 
autorului cu subiectul liric, motivele, cum ar fi poetul 
şi gloatele, poetul-prooroc, poetul-apărător şi acuzator 
al mulţimilor, toate s-au legat în primul rând de 
Maiakovski, iar Şerşenevici a fost uitat.

Să mai menţionăm şi un al treilea iniţiator, 
organizator şi conducător al imaginismului rus – 
Anatoli Marienhof, legat şi el de futurism. A debutat în 
1918 cu placheta de versuri Vitrina inimii, exprimând 
dezvăluiri cinice din sfera sentimentală, într-o 
urbanistică futuristă şi numindu-l printre maeştrii săi 
pe Igor Severianin, mărturisind ca şi acesta o stridenţă 
în ipostaza eroului liric – arlechin.

Prin comparaţie, curentul riguros al imagismului 
englez este cunoscut mai ales prin dezvoltarea 
literaturii americane (care dispunea de tradiţiile lui 
Edgar Poe, Emily Dickinson, Stephen Crane ş.a.) şi 
folosirea teoriei simbolismului francez, legată, după 
cum se ştie, de doctrinele filosofice iraţionaliste de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, mai ales de concepţia lui 
Bergson (cf. G. Hughes, Imagism.  The imagist. The 
study of modern poetry, London, 1960; Renè Taupin, 
L´influence du symbolisme français sur la poésie 
américaine de 1910 à 1920, Paris, 1929; M. Tyтнep 
Aнглийckaя noэзuя c cepeguны XIX-гo beka în 
Aнтoлoгuя нoboй aнглийckoй noэзu, Leningrad, 
1937).

Din discuţiile la întrunirile săptămânale ale boemei 
de la restaurantul londonez ”Soho” (frecventat de 
Joseph Campbel, Florence Farr, Edward Storer, F.S. 
Flint ş.a.), Ezra Pound a închegat un program de 
opoziţie faţă de starea poeziei engleze victoriene, 
rutinizate şi schematizate. Filosoful şi esteticianul 
Thomas Ernst Hulme (a murit ca voluntar în Primul 
Război mondial), protejat al lui Henri Bergson, pe care 
l-a şi tradus în limba engleză, preia cunoaşterea 
intuitivă drept singura autentică, susţinând teza lipsei 
de determinism în şuvoiul trăirilor (cf. W. 
Tatarkiewicz, Historia Filozofii, Kraków, 1950).

Şcoala de poezie engleză a pornit de la această teză, 
anexând simbolismul francez (îndeosebi Mallarmé) 
sau modele ale poeziei ebraice şi japoneze. În 1912 
Ezra Pound preia conducerea grupării imagiste, 
publicând Opere complete de T.E. Hulme ca anexă a 
volumului său Ripostes în Introducere folosind pentru 
prima oară cuvintele imagester, imagism; în 1913 
promulgă principiile fundamentale ale imagismului în 
periodicul american ”Poetry” iar în 1914, prima 
Antologie, apărută concomitent la Londra şi la New 
York, care cuprinde 11 autori, între care Richard 
Aldington, Hilda Doolitle, James Joyce, Amy Lovell, 
D.H. Lawrence ş.a. Ca  şi volumele următoare, din 
1916, 1917, toate vor deveni obiect de studiu, de cronici 
şi de prognoze, din toate intervenţiile reieşind o 
formulă a imagismului. Nu pe deplin precizată, dar 
funcţională şi acceptată pretutindeni, în afară de Rusia.

Din prezentarea noastră succintă se poate deduce 
totuşi însingurarea lui Esenin printre poeţii epocii – 
din Rusia şi din străinătate – o însingurare 
condiţionată de originea socială, educaţie, genul 
talentului poetic, de mediul literar greu de acceptat şi 
pentru alţi modernişti ruşi. Din 1915, Esenin a 
aparţinut de gruparea literară ”Krasa”, iar în 1917-1918 
aderă la programul Sciţii (almanahul ”Ckuфы” al lui 
Ivanov Rozumnik, în care publicau Blok, Bielâi, Kliuev 
ş.a.), fiind însă atras şi de Serghei Gorodeţki sau de 
filosofia lui Ivanov – Rozumnik.

Ca grupare literară, imaginismul rus se 
organizează mai întâi la Penza (unde Marienhof şi 
Ivan Starţev editau almanahul ”Ishod”), iar activitatea 
propriu-zisă de cenaclu o începe Serghei Esenin prin 
publicarea tratatului Cheile Mariei. Tratatul era 
intenţionat ca program al unei grupări care n-a mai 
fost organizată din pricina neînţelegerilor dintre 
Esenin şi Kliuev (cf. Amintirile lui Ivanov Rozuniuk, 
Eceнuн u eгo cobpeмeннuku, Moscova, 1921).

Ultima încercare de a organiza o grupare literară în 
care să fie lider, având în vedere înzestrarea lui 
naturală pentru limbajul imagistic (ca şi cei mai mulţi 
dintre ”poeţii-ţărani”) a fost proiectul unei ”secţii 
ţărăneşti” de pe lângă Proletkultul din Moscova, dar şi 
acesta a fost refuzat. Din toată răzvrătirea s-a păstrat 
pentru posteritate butada lui Esenin: ”Cu mâinile 
muncitorilor, Proletkultul ridică un monument dedicat 
lui Marx, pe când ţăranii vor să-l dedice vacii...”.

Rămas în afara schemelor organizatorice, fără şanse 
de tipărire, Esenin caută în continuare posibilităţi de 
instituţionalizare, de analizare a programului său 
literar, dar situaţia în 1918-1919 era determinată în 
Rusia în primul rând de factorii politici. Nu ştiu dacă 
Lenin citise vreo poezie a lui Esenin sau lăsase 
aprecierea numai în seama lui Lunacearski (de amintit 
că intervenţia lui fermă în edificarea cultului 
maiakovskian, mai ales prin poemul Vladimir Ilici 
Lenin îi servea de minune pentru îndepărtarea 
bănuielilor de preluare ilegală a puterii, prin 
îndepărtarea brutală a lui Buharin, indicat de 
testamentul politic al lui Lenin). Textul manifestului 
protestatar esenian, intitulat Declaraţie, apare în 
bisăptămânalul din Voronej ”Sirena” (unde publicau 
Pilneak, Blok, Marienhof, Mandelstam). În 1919 textul 
este preluat de revista ”Cabeтckaя cтpaнa” şi de 
periodice din Samara, dar, la trei zile după apariţie, 
Esenin este ”demascat” de V. Frice în pamfletul 
Sălbăticire literară (”Лuтepaтypныe oguгaнue”, 
Beuepнue uзecтuя, nr. 172, 1919).

Unele documente de istorie literară apărute târziu, 
în perioada ”dezgheţului” lui Hruşciov (tăcerea fusese 
impusă de puterea politică, având în vedere şi 
epidemia de sinucideri din rândul tineretului), atestă 
faptul că în Rusia imaginismul n-a reuşit să se impună, 
fiind confundat cu futurismul, desfiinţat, ca şi 
Proletkultismul, prin Hotărâri ale CC al PCUS (ca tot 
ce emana din înţelepciunea ”genialului” conducător, 
trebuia obligatoriu studiate la cursuri şi la seminarii de 
literatură sovietică, iar aplicarea marxismului în 
lingvistică se impusese în tot ”lagărul socialist”, nu 
numai filologilor).

Frapanta poetică imaginistă a lui Serghei Esenin 
posedă până astăzi o convingătoare argumentare 
artistică în ipostazele subiectului liric. În versurile 
timpurii, ipostaza contemplativă, evocând trăiri 
elegiace sau bucurii existenţiale ”imaginează” un 
hoinar, huligan sau tâlhar (în ipostaza franciscană) sau 
în manifestările unui prooroc – ”Tak гobopuтno 
Ъuбмuu/ Пpopok Eceнuн Cepгeй” (Uнoнuя). El 
însuşi imagine frapantă, subiectul liric motivează 
artistic varietatea reacţiilor, care la rândul lor justifică 
varietatea mijloacelor de expresie, într-un bogat 
repertoriu, până la a constitui o tendinţă de dezvoltare 
a poeticii eseniene sau o modalitate de expresie 
fundamentală. Poezia sa până în 1919 a celebrat 
înserările şi zorile, mestecenii şi sălciile, animalele 
domestice şi anotimpurile, dar starea de spirit era  
melancolică sau posomorâtă; a îndemnat la 
arlechinadă sau bufonerie, a apelat la mister sau la 
mistică religioasă pentru a-şi exprima temerile într-o 
lume străină şi duşmănoasă; s-a apropiat de 
naturalism, încercând ”să calce pe gâtul propiului 
cântec” (celebra metaforă maiakovskiană), mereu la 
stânga, mereu la stânga, mereu la stânga...

Toţi poeţii generaţiei lui Esenin, indiferent de 
înzestrare, au conlucrat la o imagine a Revoluţiei ruse: 
mesianică (Bielâi, Blok, Esenin, Maiakovski) sau 
anarhică (Marienhof, Esenin sau în varianta rurală a 
anarhismului căzăcesc – Kamienski şi Oreşin), 
constructivă de noi mentalităţi (Maiakovski, 
Antokolski, Bagriţki) – o Revoluţie universal-
triumfătoare.

gîndul şi lumea

Fortăreaţa din Angers 

Natalia CANTEMIR

Adam Mickiewicz

”Cheile Mariei” (3)
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Distinsul scriitor francez Francis 
Combes (născut pe 31 mai 1953 la 
Marvejols, Lozère) a mai fost prezentat 
în Cronica, în septembrie 2010, imediat 
după întoarcerea mea de la prestigiosul 
Festival Internaţional de Poezie din 
Macedonia, cunoscut sub numele de 
„Serile Poetice de la Struga”, unde 
tocmai îl întîlnisem.

Din volumele de versuri pe care le-a 
publicat de-a lungul vremii amintesc : 
Apprentis du printemps (EFR, 1979), 
L'Amour, la marguerite et l'ordinateur 
(Messidor, 1983), Cévennes ou le ciel 
n'est pas à vendre (Ipomée, 1986), La 
Dame de la Tour Eiffel (Editions 
Contrastes, 1989), Au Vert-galant jeté 
en Seine (Ecrits des Forges et 
Europe/Poésie, 1991), La Ballade du 
Cœur insoumis (La Malle d'aurore, 
1996), Les petites leçons de choses 
(volum căruia în 1997 i-a apărut cea de a 
treia ediţie în colecţia Commune). Proză 
a publicat mai puţin, vreo patru-cinci 
volume, din care menţionez doar Les 
Apologues de Jean Lafleur (Le Temps 
des Cerises, 1996) şi La Romance de 
Marc et Leïla (Le Temps des Cerises, 
2000), lucrare pe care autorul şi-o 
subintitulează roman-poème.  

Şi pentru că în luna mai va împlini 60 
de ani, şi pentru că în luna mai îl voi 
reîntîlni la un prestigios festival poetic la 
Paris şi în Val de Marne (festival pe care 
îl şi prezidează, de altfel), mi-am amintit 
de fermecătoarea sa carte La Fabrique 
du bonheur (apărută la editura 
canadiană Ecrits des Forges), pe care mi-
a dăruit-o în urmă cu patru ani. Între 
timp, am tradus această carte şi sper ca, 
în scurt timp, varianta ei în limba 
română să apară în colecţia Poemondia. 
Francis Combes cultivă o poezie în care-
şi fac loc dragostea faţă de semeni, 
problemele grave ale societăţii 
contemporane, compasiunea pentru cei 
cu care soarta a fost mai vitregă, o 
poezie cu nuanţe „angajate”, cu 
rezonanţe discret sociale, o poezie care, 
dacă i-ar sta în putinţă, ar face viaţa 
oamenilor mai frumoasă, mai bună, mai 
senină, mai spirituală. Românii, după 
1990, se feresc (şi rău fac!) să mai scrie o 
astfel de poezie, pentru a nu fi acuzaţi 
de nostalgie după apusele vremuri ale 
egalitarismului comunist. În fond, este o 
poezie caldă (ardentă, uneori!), 
învăluitoare, persuasivă, care se 
adresează nemijlocit sensibilităţii 
noastre, disponibilităţii de a ne dărui o 
fărîmă din Fiinţă celorlalţi.

PoeMondia
Viaţa oamenilor simpli nu e deloc 
simplă

Pentru că se iubesc pătimaş
unu şi cu unu fac trei
poate patru sau cinci
şi uneori chiar puţin mai mult
Dar cinci şi cu cinci 
nu fac niciodată zece
căci trebuie să scazi
apa, chiria, gazul, electricitatea,
impozitele, asigurarea auto
şi banii pentru medicamente.
Zilele se succed şi se aseamănă 
Timpul din scăderi e făcut,
iar viaţa
este o adunare
pe care nu reuşim
s-o ducem la capăt.

Muzică de noapte

Femei fîntîni înfloresc sub degetele 
noastre
Înlăuntru noaptea e roză şi delicată
Ca o scoică unde se aşază urechea
La pînda tandră a mării ce se 
îndepărtează
şi care se retrage se refuză şi murmură
galopează se dăruie şi explodează.

Cultivăm cu răbdare minunea
apariţia unui peşte galben şi verde
iar pe degete păstrăm mirosul 
pătrunzător al algelor şi al lămîiţei.

Într-o duminică la trezire
(bilet lăsat pe perna ei)

Rădăcină de iarbă eşti cu gura mereu 
hoinară
soră verde a chiparoşilor în memoria 
focului
colină somnoroasă pe care se risipeşte 
umbra
colonie de licurici
fereastră luminată a caselor împrăştiate
coborînd încetişor spre tărîmurile mai 
albastre
decît o dimineaţă pe mare cînd toţi 
îngerii dorm.

Delincvenţă

Şase sute şaptezeci de crime
Opt sute patruzeci şi opt de încăierări
Patru sute nouăsprezece atacuri armate 
cu împuşcături sau explozii
Cincisprezece violuri
Treizeci şi două de luări de ostatici
Treisprezece tentative de strangulare
Unsprezece holdupuri
Douăzeci şi şapte de scene de tortură
Opt sinucideri

(Săptămînă liniştită în faţa 
televizorului).

Despre natura lucrurilor*

pentru Jessie

Ea are puţin,
chiar foarte puţin timp,
Frumoasa – 
cu nume şi prenume 
Genţiana albastră
De Alpi –
Pentru a seduce
zumzăitoarea insectă
purtătoare de polen.
De aceea se împodobeşte
cu o atît de vie
şi de proaspătă culoare
(Aşa se face că florile,
rudele noastre îndepărtate,
cunosc
secretul
iubirii).

· titlul original e în limba latină : De 
Natura Rerum

La munte

Munte albit de fragi
Cer albastru proaspăt spălat
cu impecabilă vopsea
(Reverie de lichior de trandafiri 
citindu-l pe Nazim Hikmet)
În timp ce Patricia
pe înălţimi 
se joacă de-a fiicele văzduhului,
brazii
în faţa ferestrei camerei
rămîn cuminţi şi tăcuţi
ca nişte infirmieri.
Aurélien (care nu poate ieşi)
se dă cu săniuţa pe pat
şi mă ia drept muntele său.

Progresele războiului

Pe vremea întunecatului Ev Mediu 
se întîmpla uneori
ca un rege
să mai şi moară pe cîmpul de bătălie.

Mai tîrziu, Napoleon 
supraveghea mişcarea trupelor sale
din înălţimea unei coline...

Astăzi, generalii 
urmăresc din birouri
traiectoria telecomandată a rachetelor
care – departe tare de ei – vor lovi 
aşezări 
şi civili.

(Pentru a evita pericolele războiului 
e mai bine în zilele noastre
să te faci

militar de carieră.)

prezentare şi traduceri - Valeriu STANCU
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Vizitatorul

Ai găsit un porumbel călător 
zăcînd pe pămînt în fundul grădinii
obosit şi bolnav
Mîine, 
trebuie să traverseze Marea Mînecii
„în solitar”
şi s-a oprit aici
aproape de căsuţă pe malul mării.
Ca să se poată reface,
i-ai dat puţină apă şi pîine.
Acum zboară prin bucătărie
se loveşte de plafon
se uşurează pe masă
apoi se aşază pe spătarul unui scaun.
Dimineaţă, cînd tu te vei trezi
ca să pregăteşti micul dejun
el nu te va fi aşteptat.

Între două ape

Femeia mea e culcată
Întinsă sub cearşafuri
Somnul ei e un castel de nisip
Pe unde dau tîrcoale clenii
Îi mîngîi cu palma
Adîncitura feselor
Munte de pietate lunară
(folosesc un cuvînt pentru altul)

Femeia mea e culcată
Volum de tăcere
Unde pasc săruturile mele
Roata la revărsatul zilei
Din spiritul meu lenevos
Brasează apele gîndului
Zadarnic arimez în lăuntru-mi 
Un vis care fuge de mine
În zori, noaptea
Prin gaura somnului
E o rază de miere.

Nu, Pămîntul nu e rotund

Nu, Pămîntul nu e rotund
Dacă Pămîntul ar fi fost rotund
Asta s-ar fi văzut
Asta s-ar fi ştiut
Dacă Pămîntul era rotund
N-ar fi fost, de o parte,
Unii foarte sus
Şi ceilalţi, cei mai mulţi dintre ceilalţi,
Jos
Adesea chiar nespus de jos...
Dacă Pămîntul ar fi fost rotund
Nici o ţară
Nu s-ar putea pretinde
Centrul Pămîntului
Căci toate ar fi în centru.
Şi toţi oamenii,
Oriunde pe pămînt
Ar fi în aceeaşi situaţie dificilă.
Dar nu e cazul
Şi Pămîntul merge de-a-ndoaselea
Fiindcă Pămîntul nu e rotund.
În orice caz,
Nu încă.

Francis Combes 
(Franţa)


