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Refrene, clişee, tendinţe, 
probleme...

aceasta să-mi interzică libertatea, adevărul, gîndirea, 
să-mi mutileze existenţa, să-mi distrugă visele, 
speranţele, să-mi închidă orizonturile...?!

De ce ar trebui să fiu un bun român? Nu e destul că 
nu calc legile, că-mi achit dările, că nu vînd poftitorilor 
duşmani secretele de serviciu (de exemplu, cît plăteşte 
revista Cronica gunoiul!) sau de stat (de exemplu, care 
e semnificaţia statului pe scaun la români!), că accept 
să fiu jumulit, ca o găină opărită, de impozite şi taxe, 
că mă las condus de hoţi, de incompetenţi, de 
impostori, de corupţi, de foştii securişti şi de veşnicii 
activişti ai partidului roşu?

Ce ar trebui să mai fac pentru a deveni un bun 
român? Să scriu, de pildă, că un conaţional are salariul 
minim 7000 de lei, cînd el, de fapt, cîştigă 700, dacă are 
norocul să nu fie şomer? Să spun că ţara mea e atît de 
înaintată, încît, dacă ar mai face un pas, ar cădea de pe 
planetă, cînd ea, în realitate, se află în fundul 
prăpastiei de trei sferturi de veac? Să scriu că europenii 
ne iubesc ca pe sarea-n bucate, cînd ei ne au ca sarea-n 
ochi? Să spun, doar ca să nu par un nostalgic (şi, 
Doamne, chiar nu sunt : prefer să mănînc zilnic doar o 
fărîmă de pîine cu apă pînă la sfîrşitul vieţii, decît să 
mă întorc, fie şi pentru o singură clipă, la binele 
comunist!), că trăiesc mai bine decît înainte de 1989, 
cînd, fir-ar a dracului, trăiesc infinit mai rău?! Cum să 
procedez pentru a căpăta mult rîvnitul statut de bun 
român? Să violez şi să dau în cap în Italia, să cerşesc şi 
să şutesc în Franţa şi să învăţ „par cœur” (ca pe apă, 
adică!) orarul curselor TAROM care mă expulzează 
régulièrement cu inutilă tenacitate? Să devin stăpînul 
flotei, al deltei, al rafinăriilor, al pădurilor, al 
litoralului, al rezervelor strategice, al fondurilor 
europene, al petrolului, al gazului metan, al staţiunilor 
balneo-climaterice şi de odihnă? Să-mi însuşesc 
terenurile obştilor, mine, hoteluri, lacuri, uzine, fabrici, 
prin tot felul de inginerii ticăloase, doar ca să nu-mi 
vînd ţara? Sau să o vînd cu elan tranzitar pe 
comisioane fabuloase şi puse la adăpost în bănci 
străine? Să o fac pe patriotul, pe naţionalistul, pe 
extremistul, pe xenofobul, pe intolerantul numai ca să 
fiu pe placul celor care mă acuză că nu sunt un bun 
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român? Luminează-mi, Doamne, mintea mea cea de pe 
urmă (şi păcătoasă pe deasupra!) şi învaţă-mă ce să fac 
: să fiu prost, laş, ticălos, manglitor, mardeiaş, găozar, 
machitor ca să devin un bun român de rînd, adică unul 
care supravieţuieşte în România cocioabelor, sau să fiu 
un ticălos, un mîrşav, un şmecher, un nelegiuit, un 
profitor, un băiat deştept, un politician corupt, un 
bancher nemilos, un afacerist oneros, ca să devin un 
bun român „de bine”, care huzureşte în România 
palatelor? Sau poate ar trebui să fiu un golan, de care 
să se teamă şi românul de rînd şi românul de bine? Dar 
cine se mai teme azi de golani? Că doar nu reînvie 
Piaţa Universităţii, nici nu se aplică punctul opt al 
Proclamaţiei de la Timişoara?!

Şi încă o dată mă-ntreb : „de ce trebuie să fiu un 
BUN român? Nu e destul că port povara de a fi 
român?”. Dacă mi s-ar cere să fac o listă cu o sută de 
state în care mi-aş dori să trăiesc, România, ţara în care 
am avut nefericirea de a mă naşte, s-ar situa pe locul 
101. Din toate trăsnăile pe care le-am făcut în viaţă, 
una singură îmi amărăşte sufletul cu otrava regretului :  
rămînerea în această ţară după 1990 (pînă atunci nu 
aveam cum să plec, deoarece nu aveam paşaport!). În 
această ţară care acceptă să fie mulsă, umilită, 
batjocorită, spoliată, dispreţuită de oamenii care o 
conduc. Dar oare nu cumva merită acest tratament? 

Şi totuşi, oricît de rău cetăţean aş fi, rămîn, în ciuda 
voinţei mele, român. Adică un individ născut în 
cuprinsul celor 237.500 de kilometri pătraţi, cît măsura 
vatra strămoşească în vremea naşterii mele. Or, ca 
român, nu pot să mă prefac a nu observa o tendinţă ce 
mă îngrijorează : profitînd de modul în care Europa 
încearcă să-şi rezolve vechi diferende, îndelungi 
dispute şi noi interese, regionalizîndu-se, unii români, 
mai răi chiar şi decît mine (eu totuşi ţin la articolul 1 
din Constituţia ţării noastre care ne spune povestea 
despre România ca „stat naţional, suveran şi 
independent, unitar şi indivizibil” – păi, dacă-i aşa, 
atunci ce facem cu Cadrilaterul, cu Bucovina de Nord, 
cu Basarabia?), pregătesc o discretă desprindere a unor 
teritorii străvechi româneşti din actualul stat român. 
(va urma)

Şi iar mi-e sufletul la tine...

... Şi iar mi-e sufletul la tine
Atît de-ntreg,
Atît de tot,
Că-mi sorb o lacrimă şi-mi pare
Că cere,
Mîngîie,
Şi doare,
De parcă tu ai plîns-o-n mine,
De parcă ţi-am venit de tot ...
Aşa ! ... dă-mi mîinile-amîndouă,
Şi ochii amîndoi mi-i dă,
Deschişi adînc
Şi mult
Şi-aproape
Pîn-vom închide-o sub pleoape
Aceeaşi stea topită-n două
De mult ce ia
De mult ce dă ...
Şi calea gîndului se-nchide
Doar lacrimile văd şi cer ...
Şi nu mai am nici ochi,
Nici gură ...
Pe valul mării ce mă fură
Privirile nu-şi pot deschide
Decît fereastra dinspre cer ...

Elena FARAGO

Nutrit din fragedă pruncie cu lecţii, cîntece şi 
versuri despre România, despre români, despre 
românism şi românitate, patriotisme care, mînuite 
toate de activiştii roşii, deveneau adevărate sloganuri 
puse în slujba propăşirii partidului unic, am ajuns să 
mi se aplece de atîta paradă românească. În copilărie, 
îmi străpungeau timpanul într-o silnică devălmăşie 
refrene ca : „Noi suntem români, noi suntem români, 
noi aici suntem pe veci stăpîni”; „C-aşa-i românul cînd 
se veseleşte, / Ca şi stejarul cînd înmugureşte”; „Ce-ţi 
doresc eu ţie, dulce Românie, / Ţara mea de glorii, ţara 
mea de dor?”; „Nu uita că eşti român, / Nu uita că eşti 
român, / Că dacă taică-tu-i ţăran, / Bunicul tău a fost 
Traian / Şi-n ţara asta te-a lăsat să fii stăpîn” (eram 
stăpîni pe naiba!); „Ocroteşte-i, Doamne, pe români!”; 
„Astfel e românul şi român sunt eu / Şi sub jugul 
barbar nu plec capul meu.“; „Românul are şapte vieţi / 
În pieptu-i de aramă”... Unde naiba o fi dispărut astăzi 
mîndria de a fi român? Oare mai există acum motive 
de fală pentru faptul că eşti trăitor pe plaiul mioritic? 
Judecînd după „starea naţiunii”, după relaţiile pe care 
le avem cu lumea, după numărul cutremurător de 
expatriaţi, răspunsul nu poate fi decît negativ.

Dar, gîndind astfel, nu sunt de mirare reproşurile 
primite în ultima vreme că, prin articolele pe care 
scriu, dovedesc faptul că nu sunt un bun român. Însă – 
mă întreb eu – de ce ar trebui să fiu? Numai pentru că 
m-am născut pe teritoriul Republicii Populare 
Române? Ce a făcut ţara asta pentru mine, încît eu să 
mă simt dator să o răsplătesc prin înregimentarea mea 
în deplorabila armie a bunilor români? Cum adică „ce 
a făcut”? Dar e puţin lucru că mi-a furat 40 de ani din 
viaţă şi i-a făcut plocon dictaturii comuniste, pentru ca 

Acest numar este ilustrat cu lucrări ale artiştilor plastici
Camelia Profirescu                         şi                                 Ofelia Huţul

 



Cătălin TURLIUC

Traian MOCANU

oria ZILIERU                       
Ionel BOSTAN                        Petruș ANDREI
Constantin POPA                    H

Bogdan Mihai MANDACHE

Valeriu STANCU                     Natalia CANTEMIR

Valeriu STANCU

PoeMondia pagina 32

gîndul şi lumea paginile 30-31

jurnal cu scriitori paginile 9, 11 

pagina 6ut pictura poesis

fragmentarium istoric paginile 2, 25

Sumar:

pagina 29breviar filosofic francez

salonul literar paginile 16-17

Ionel SAVITESCU                  Iulian Marcel CIUBOTARU
Andone CUMPĂTESCU        Mihai CABA                     

restituiri paginile 12-13, 20, 24-26

Marinică POPESCU

pagina 19

cultură * religie * filosofie paginile 22, 23

Ion VRABIE                            Manuela BALAŞCA MIHOCI

privitor ca la teatru pagina 5

Ioana PETCU  

Iabcu GRAMA

poesis pagina 15

Nicolae BUSUIOC

la vreme şi la nevreme

pagina 18fascinaţia lecturii

paginile 4-5, 10

Viorel Ștefan PĂUNESCU     Monica BOȚOIU

interpretări

pagina  27cafeneaua șahistă

Nicolae PEIU

Horia ZILIERU

Vasile POPA HOMICEANU

pagina 18născocitorul de gânduri

Mihai BATOG BUJENIŢĂ

pagina 21Academia Păstorel

Cornelia APOSTOL

pagina 7universitaria

Vasile POPA HOMICEANU                Veronica BALAJ

paginile 8, 14sertarul cu manuscrise

Nicolae PETRESCU REDI

ergo... pagina 10

Alexandru Dan CIOCHINĂ

pagina 28degustări cultural - literare

2 CRONICA

fragmentarium istoric

În scurta pleiadă a 
reginelor care s-au aflat 
alături de iluștrii lor soți pe 
tronul României o figură 
aparte a avut-o Regina 
Elena, mama Majestății 
Sale, Regele Mihai al 
României. Destinul ei a fost 
unul de excepție oferindu-i 
atât clipe de strălucire și 
glorie – din păcate, nu 
foarte multe – cât și 
momente de un tragism 
particular în viața publică și 
privată. Biografii ei, nu 
foarte numeroși (amintim 
aici doar pe Arthur Gould 
Lee și pe Radu, Principe de 
Hohenzollern-Veringen) i-au proiectat o imagine vie și 
vibrantă atât în câmpul opiniei publice cât și în acela 
mai restrâns al istoriografiei.

Regina Elena s-a născut la 2 mai 1896, în Atena, şi a 
murit, după o viaţă tumultoasă, de poveste, la 28 
noiembrie 1982, în Elveţia, la Lausanne. La venirea pe 
lume avea titlurile de prinţesă de Grecia şi Danemarca. 
A fost soţia regelui Carol al II-lea al României şi mama 
Majestății Sale, Regele Mihai al României. Originile sale 
se aflau într-o dinastie fabuloasă, aceiași care i-a dat pe 
Ecaterina cea Mare a Rusiei şi pe împărăteasa Victoria a 
Marii Britanii, precum și a mai multor împăraţi, ţari şi 
regi care au schimbat lumea. A fost fata lui Constantin I, 
regele Greciei, şi a Sofiei de Prusia; frumoasă şi 
inteligentă, cu o generozitate şi o delicateţe ieşite din 
comun, remarcate de toți contemporanii ei. 

Tânăra principesă, cu ascendență din Grecia şi 
Danemarca, posesoarea unei identităţi care aduna în ea 
toată regalitatea europeană de secole, avea să joace un 
rol luminos în istoria zbuciumată a secolului trecut din 
România. Gesturile, afecţiunea, educaţia şi orizontul său 
spiritual au jucat un rol hotărâtor în formarea fiului ei, 
Mihai, ca om şi rege, într-un timp al alienării, al 
iraţionalului, al extremelor de tot felul.

 Regina Elena fost victima evenimentelor celor mai 
complicate şi mai contrastante: căsătoria ratată cu 
principele Carol, fericirea de a deveni mama micului 
Mihai (i-a dat naştere pe 25 octombrie 1921, prematur), 
umilinţa de a asista la aventurile tânărului ei soţ, 
îngrijorarea şi amărăciunea regelui Ferdinand şi a 
reginei Maria. Urmează renunţarea la tron a soţului ei şi 
plecarea lui în Franţa, apoi moartea tatălui ei socru, şi 
venirea pe tron a fiului ei de şase ani. E greu de 
imaginat o poziţie mai dificilă decât cea a Principesei-
mamă Elena. A oferit fiului său toată afecţiunea şi 
protecţia de care acesta avea nevoie în situaţia în care se 

afla, în primii lui ani de viaţă. A ştiut să stea alături de 
regina Maria cu multă diplomaţie şi delicateţe, 
câştigând admiraţia şi afecţiunea ei. A fost alături de 
fiul său în toate împrejurările, ocrotindu-i copilăria şi 
încercând să şteargă neajunsurile provocate în 
psihologia unui copil de lipsa tatălui.

 Căsătoria cu principele Carol a avut loc la 10 martie 
1921. O săptămână mai devreme, fratele Elenei şi sora 
lui Carol îşi uniseră destinele. A fost un capriciu al 
mamei lui Carol, regina Maria, care a dorit să asiste pe 
îndelete la ambele ceremonii. Ţăranii superstiţioşi din 
Grecia au prezis că mariajele se vor destrăma, nefiind 
făcute, după datină, deodată. Au avut dreptate.

 Născută cu titlul de Prinţesă a Greciei şi 
Danemarcei, Elena a avut o copilărie de basm. A fost 
însă un paradis provizoriu. Crescută departe de griji pe 
domeniile familiei regale greceşti, Elena are o primă 
ieşire importantă prin Regat la vârsta de 17 ani, când 
tatăl ei, regele Constantin, o duce să cunoască 
provinciile Greciei. 

Elena s-a născut într-o perioadă istorică, când 
unele dinastii se prăbuşeau, sub presiunea unor 
regimuri totalitare: nazist şi comunist. Elena a fost 
martoră la abdicarea forţată a tatălui, a soţului, a 
fratelui şi a fiului ei.

 În 1920, fratele cel mare al Elenei, George, s-a 
logodit cu prinţesa Elisabeta a României. Fratele 
Elisabetei, prinţul Carol, se întorcea tot atunci acasă 
după ce fusese forţat să facă turul lumii, o pedeapsă 
pentru „căsătoria  morganatică“ cu Zizi Lambrino 
(anulată între timp).

Carol a trecut şi prin Elveţia, unde se stabilise 
familia regelui Constantin, pe perioada exilului. Aici s-a 
îndrăgostit de tânăra prinţesă a Greciei. Sosită în 
România pentru a cunoaşte ţara cumnatei sale, Elena a 
aflat groaznica veste a morţii fratelui său, Alexandru, 
rămas rege al Greciei. Alexandru a avut o moarte 
stupidă, după ce a intervenit într-o luptă dintre câinele 
său şi o maimuţă care l-a muşcat. Rana s-a infectat, iar 
Alexandru a făcut septicemie.

Pierderea fratelui a răvăşit-o pe Elena, care a luat o 
hotărâre care îi va schimba viaţa: să nu se mai întoarcă 
în Grecia. Apropierea de Carol a devenit firească, iar 
atunci când tânărul prinţ i-a cerut regelui Constantin 
mâna fiicei sale, Elena s-a bucurat: „Mă simţeam atrasă 
de el şi, în timp, eram sigură că m-aş fi putut îndrăgosti 
de el. Dar ceea ce m-a făcut cu adevărat să îi accept 
cererea în căsătorie a fost gândul la Alexandru. În tot 
timpul exilului, nu sperasem decât să mă întorc în 
Grecia, dar acum, că el nu mai era acolo, am simţit că nu 
mai am puterea să revăd Atena”. În urma căsătoriei cu 
prinţul Carol al României ajunge într-o ţară nouă de 
care se îndrăgosteşte.

„Biata Grecie, mică şi distrusă de atâţia ani de 
suferinţă! Ce deosebită este această Românie plesnind 
de bunăstare şi deja vindecată de rănile recentului 
război!“, notează ea în caietele de amintiri. Elena o 
cucereşte, deşi greu, şi pe soacra sa, Regina Maria. 
Odată cu venirea ei în România soarta i se precipită. 
Soţul o înşeală cu Elena Lupescu iar mai apoi Carol 
părăsește ţara, apăsat de povara moştenirii tronului şi 
dornic de aventură. În 1927, la moartea regelui 
Ferdinand, fiul ei, Mihai, e proclamat Rege (sub 
regență). Carol Caraiman îi cere divorţul, iar ea, supusă 
presiunii, acceptă. Capriciosul prinţ revine în ţară, 
pentru a ocupa tronul în iunie 1930. Atunci a învăţat 
Elena că la români „niciodată“ e doar un cuvânt. Nimic 
nu era definitiv aici, nici chiar hotărârea lui Carol de a 
se descotorosi de povara monarhică. Regele Carol 
pătrunde treptat în viața și destinul Marelui Voievod 
Mihai (titlu găsit pentru fiul său la inițiativa și sugestia 
istoricului Nicolae Iorga) şi, într-un final de tragedie 
greacă, o sileşte pe regina Elena să ia calea exilului. 
Aceasta se refugiază la Florenţa unde cumpără o 
reședință numită Vila Sparta.

 În perioada de instabilitate dinaintea celui de-al 
doilea război mondial, Mihai își vizitează mama de doar 
două ori pe an. Mâna forte a regelui Carol o ţine în 
chingi şi în exil. Nu-i permite lui Mihai să poarte altceva 
decât pantaloni scurţi, declanşând un celebru incident 
diplomatic la Londra, şi, mai mult, pune în pericol viaţa 
fostului şi viitorului suveran. Aflat la mama sa, stabilită 
la Florenţa, Mihai are o criză acută de apendicită. 
Disperată, Elena îi telefonează lui Carol pentru a-i cere 
acordul ca fiul lor să fie operat de urgenţă de medicii 
italieni. Intransigent, acesta refuză, pretextând că 
vorbise în ajun cu Mihai şi acesta se simţea 

excelent.Elena şi Mihai nu mai aveau însă timp de 
capriciile lui Carol. Copilul e salvat după o operaţie „in 
extremis“.

Tatăl lui Mihai deraiază şi în viaţa politică. Ajunge 
un monarh autoritar cu tendințe dictatoriale alungat de 
pe tron în anul 1940 de generalul Ion Antonescu. Ţara 
pierduse Basarabia şi  o bună parte din Transilvania, ca 
și Dobrogea de Sud, iar Mihai ajunge din nou rege. La 
iniţiativa generalului Ion Antonescu, Regina-mamă 
revine în România, ţara şi fiul ei având nevoie de ea mai 
mult ca niciodată. A stat în România alături de Regele 
Mihai din 1940 până la 3 ianuarie 1948. Aceasta a fost 
una dintre cele mai grele şi mai neplăcute situaţii pe 
care cineva le poate imagina, mai ales după 1945, când 
comuniştii au preluat din ce în ce mai mult controlul 
asupra țării cu sprijinul nemijlocit al Moscovei. Regina-
mamă a fost un suport moral de neînlocuit pentru 
tânărul suveran, sfătuindu-l, încurajându-l şi, în special, 
înţelegându-l în fiecare clipă. 

 Prin poveţele date lui Mihai, prin prestanţa sa în 
faţa lui Antonescu, Elena a fost importantă în marile 
momente din timpul războiului, a efectuat nenumărate 
acte de caritate, a îngrijit cu mâna ei răniţii și a 

Ipostaze ale feminităţii: 
Regina Elena a României

Cătălin TURLIUC

(continuare în pagina 10)
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"condiţiile structurale negative" - sursele conflictului 
politic şi ale dezordinii, instituind armonia politică şi 
fericirea publică. Relevând polisemia termenului 
utopie (şi după domeniul în care se manifestă), G. Kateb 
reţine pe acela de utopism şi-l desemnează ca pe o 
tradiţie persistentă a gândirii despre societatea 
perfectă, în care perfecţiunea este definită ca armonie. 
Armonia, ca valoare-control a societăţii perfecte, 
înseamnă armonia fiecărui om cu sine însuşi şi, 
concomitent, a fiecărui om cu toţi ceilalţi. Indiferent de 
instituţiile şi reorganizările preconizate, indiferent deci 
de mijloace, urmărirea consecventă a acestui ţel comun, 
armonia, ar determina încadrarea unui proiect în 
tradiţia utopismului. (G. Kateb, 1968, p. 267-269).

Haosul provocat de unii în care cei mai mulţi trăiesc 
nu poate să te conducă înspre Utopia, insula imaginată 
de Morus, ordinea şi disciplina nu mai sunt ceea ce 
poate că ar trebui să fie, iar iluzia a fost de atâtea ori 
destrămată din temelii, încât... cine mai crede azi în 
utopie?

În „Cuvântul progres rostit de mama sună teribil de 
fals” apare o imagine care  înfioară: cea a rafturilor 
pline cu cranii. Este scena în care Vecinul cel Nou  arată 
Tatălui osemintele dezgropate de pe propriul pământ, 
oseminte din care la o adică ar putea scoate şi ceva 
profit întrucât în vreme de război părinţii îşi doresc ca 
rămăşiţele fiului plecat la război să se întoarcă acasă. 
Iar în lipsă de altceva... s-ar putea mulţumi cu alte oase.

Imaginea craniilor expuse în raft, dând impresia 
unui supermarket este pe de-o parte impresionantă, iar 
pe de alta, imaginea conţine un soi de ironie la adresa 
unei societăţi bolnave de pragmatism.

Poate că autorul nu s-a gândit în mod evident la 
simbolul oaselor, al craniului în masonerie. În 
masonerie, sensul acestui simbol este acela că toţi 
„fraţii” trebuie să participe la ceea ce ei numesc 
„eforturi nobile”, adică dragostea frăţească. 
Întrajutorarea şi adevărul. 

În general, craniul şi oasele, sau în mod specific 
craniul, sunt de fapt simbolul morţii, fiindcă nimeni nu 
poate evita moartea şi toţi suntem egali în faţa ei. Este 
acesta mai mult un mijloc pentru a reaminti că, 
indiferent de statutul nostru în viaţă, bogat sau sărac, 
deştept sau prost, militar sau civil, toţi avem aceeaşi 
soartă.

Ideea de comercializare a osemintelor repugnă 
oricui, dar ideea lui Vişniec, că în vremuri tulburi şi 
capitalismul e tulbure, nu e decât o ironie amară asupra 
unei perioade haotice, perioade în care descurcăreţii 
apar precum ciupercile după ploaie, folosindu-se la 
modul infam de durerea celorlalţi, durere pe care o 
bagă în seamă dacă aceasta aduce după sine o oarecare 
bunăstare. 

O altă ironie, subtilă, este cea a Europei, o curvă 
independentă, fără peşte. Europa este cea care doreşte 
să-şi ducă zilele în nişte vremuri tulburi cu orice preţ 
dar cu o condiţie: să fie independentă. 

„Peştele: Te pomeneşti că eşti una din alea, 
independente... vei fi fiind independentă... Vi s-a urcat 
independenţa la cap! Toţi sunteţi acum independeţi în 
Estul Europei. Vei fi fiind independentă dintr-o ţară 
independentă... Din care ţară independentă eşti tu, mă, 
indepndento! Bosnia, Croaţia, Macedonia! Până acu' aţi 
mâncat rahat comunist şi acu' sunteţi independenţi... 
Înţeleg că lucrezi fără peşte, este? Zii, mă, ai peşte sau 
n-ai peşte? N-ai? Cum te cheamă, mă fetiţă 
independentă? What's your name?”

Vişniec chiar inserează aici o mică pastilă de umor, 
poate singura care stârneşte cu adevărat zâmbete.

„Peştele: Sofia? Ildiko? Rodica?
Fata: Europa.
Peştele: Europa!?
Fata: Europa!
Peştele: Ascultă, Europa Schengen... Bagă la cap ce-

ţi spun. (...) Aici eu comand şi toate locurile sunt deja 
ocupate. Înţelegi? Totul e complet. Europa, complet... 
Pricepi?”

Toate aceste elemente de simbolistică, de livresc nu 
fac din piesa lui Vişniec o creaţie intelectualistă, corect 
percepută doar de cei cu biblioteci multe citite, doar de 
cei care au ajuns din acest punct de vedere la un high-
level considerabil. Piesa lui Vişniec poate fi 
văzută/citită de orice persoană cu oarecare cultură de 
bun simţ şi interpretată la fel de corect ca şi în cazul 
elitiştilor. Asta se datorează în primul rând limbajului. 
Vişniec foloseşte în piesa sa un limbaj comun dar cald 
şi plin de compasiune, nu foloseşte termeni care să nu 
poată fi pronunţaţi, nu epatează, nu-şi etalează în mod 
arogant cultura, cunoştinţele. De aceea piesa poate fi 
văzută/citită de oricine care are un dram de înclinaţie 
pentru arta dramaturgică.

Vişniec se joacă folosind instrumentele 
experimentate de dramaturgii de care este îndrăgostit. 
Matei Vişniec îşi transmite mesajul atât prin 

cum este prezentat în Geneză, oamenii nu s-au mai 
înţeles din momentul în care Dumnezeu le-a încurcat 
limbile.

”În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă şi 
un singur grai la toţi. Purcezând de la răsărit, oamenii au 
găsit în ţara Senaar un şes şi au descălecat acolo. Apoi au zis 
unul către altul: Haidem să facem cărămizi şi să le ardem cu 
foc! Şi au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc 
de var. Şi au zis iarăşi: Haidem să ne facem un oraş şi un 
turn, al cărui vârf să ajungă la cer şi să ne facem faimă 
înainte de a ne împrăştia pe faţa a tot pământul! Atunci s-a 
pogorât Domnul să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii 
oamenilor. Şi a zis Domnul: Iată toţi sunt un neam şi o 
limbă cu toţi, şi iată ce s-au apucat să facă, şi nu se vor opri 
de la ceea ce şi-au pus în gând să facă. Haidem dar să ne 
pogorâm şi să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai 
înţeleagă unul cu altul. Şi i-a împrăştiat Domnul de acolo în 
tot pământul şi au încetat de a mai zidi cetatea şi turnul. De 
aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru că acolo a 
amestecat Domnul limbile a tot pământul şi de acolo i-a 
împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.” (Geneza).

Mitul Babilonului, întors pe dos, capătă semnificaţii 
adânci în piesa lui Vişniec. faptul că în mormânt 
oamenii ajung să se înţeleagă chiar dacă nu vorbesc 
aceeaşi limbă, chiar dacă sunt de culturi diferite, chiar 
dacă sunt de religii diferite constituie poate un punct 
de plecare pentru analizarea, aproape în termeni 
filosofici, ai conceptului „război” sau „conflict 
interetnic”. Şi aproape concluziv există şi o explicaţie 
pentru amestecul de dincolo, amestec pe care dincoace ne 
chinuim să-l eliminăm din raţiuni „de puritate rasială”. 
Şi de ce să nu ne gândim că amestecul de dincolo poate 
fi considerat ca un soi de răzbunare blândă şi oarecum 
mistică pentru toate conflictele de pe pământ.

De-a lungul întregii piese, Vişniec îşi trimite 
cititorul/spectatorul în zone culturale diferite, de la 
mitologie la Vechiul Testament, de la cultura chineză la 
cultura creştină etc. Nu pot să trec cu vederea un 
amănunt a cărui interpretare ar putea părea, la prima 
vedere, uşor supradimensionată. Există o foarte scurtă 
replică în această piesă care pe mine, cel puţin, m-a 
trimis la Thomas Morus:

„Cine mai crede astăzi în utopie?”
Replica vine după o analiză aproape freudiană a 

Travestitului, în scena 16.
„Ascultă ce spun eu... Comuniştii tăi, aia care ţi-au 

băgat ţara în rahat, n-au fost decât nişte frustraţi sexuli! 
De aia ţi-au făcut ţara harcea-parcea, de aia au lăsat 
praf şi pulbere în urma lor pentru că le era frică să se 
reguleze. De necrezut! Să-ţi vină să vomiţi! Au avut 
puterea, au avut bomba atomică şi au ratat revoluţia 
mondială pentru că le era frică de propria lor puţulică, 
iar acu s-a sfârşit... Cine mai crede azi în utopie? S-a 
dezumflat pentru eternitate.”

Reducerea reflexelor umane unei ideologii politice 
la una dintre cele mai de bază instincte ale individului, 
nu are nici urmă de vulgaritate, nu este nici măcar 
ofensatoare. Şi asta pentru că, până la urmă, Vişniec a 
mers în acest scurt monolog  pe teoria lui Freud –  atât 
de mult hulită la vremea apariţiei sale –  că orice lucru 
măreţ, ideal, derivă în principal din pulsiunile sexuale 
primare. Ducând mai departe ideea, Vişniec a arătat că 
„frica de propria puţulică” a dus în final la crearea unei 
societăţi care ar fi putut fi admirabilă dacă nu ar fi 
ajuns execrabilă.

Spuneam că prin acel termen „utopie”, Vişniec m-a 
trimis cu gândul la Thomas Morus şi, fireşte, la 
lucrarea sa de bază „Utopia”. Dacă această replică nu 
venea după teoria freudiană probabil că aş fi trecut cu 
vederea şi mi-aş fi spus că este un cuvânt ca oricare 
altul, fără să aibă vreo trimitere specială.  Dar, 
gândindu-mă că Utopia lui Morus era o lucrare în care 
se descria o societate imaginară, o societate în care era 
arătată în mod special necesitatea ordinii şi disciplinei, 
mai degrabă decât libertate. Societatea descrisă de 
Morus este aproape —totalitară, şi foarte diferită de 
ceea ce înț elegem astăzi prin libertate. Este o lume în 
care încercările de discutare a politicilor publice în 
afara forumurilor oficiale se poate pedepsi cu moartea. 
Unii chiar au considerat Utopia un model concret de 
reformare politică, unii critici au speculat că Morus şi-a 
bazat cartea pe comunalismul monahal bazat pe 
comunalismul biblic descris în Faptele Apostolilor. 
Alţii au considerat că de aici a preluat Marx unele idei, 
mai puţin cea a ateismului pentru că Morus, deşi 
propovăduitor al toleranţei religioase, era convins dacă 
un om nu credea în Dumnezeu sau într-un tip de viaț ă 
după moarte, nu i se putea acorda încredere că va 
accepta pe cale logică vreo autoritate sau principii care 
să nu derive din propria persoană. 

Una dintre trăsăturile importante ale utopismului 
ar fi eliminarea surselor de conflict care încurajează 
luptele politice facţioniste; teoreticianul utopist nu se 
opreşte după înlăturarea caracteristicilor negative ale 
omului, ci izolează şi alungă din corpul politic 

Perdeaua de fum pe care o aruncă Vişniec este, din 
când în când, ridicată de puternice elemente vizuale, 
olfactive şi auditive. 

Una dintre cele mai puternice şi mai colorate scene 
din această piesă este scena mormântului ambulant 
(scena 13):

„În timp ce Mama storcea a doua cămaşă, mai 
multe pete roşii   se întind pe cămaşa pusă la uscat. S-ar 
spune că sfoara pe care a fost întinsă  era impregnată 
cu sânge. Când Mama întinde şi a doua cămaşă pe 
sfoară, petele apar imediat şi pe această a doua cămaşă. 
Petele se transformă în dâre de sânge care se scurg spre 
pământ. În timp ce Mama stoarce a doua cămaşă, o 
femeie în negru îşi face apariţia. Ea împinge din greu o 
roabă plină cu pământ. Femeia îmbrăcată în negru se 
opreşte în dreptul cămăşilor puse la uscat. Cu o lopată 
mică, militară, femeia în negru sapă o groapă mică în 
mormanul de pământ din roabă. Apoi ia de pe sfoară 
prima cămaşă şi o înmormântează  în gaura săpată în 
pământul din roabă. Acoperă cămaşa cu pământ şi 
înfige o lumânare în mormântul ambulant din roabă”. 
... Şi tot acest  ceremonial pentru  că – nu-i aşa? – „o 
mamă  fericită este o mamă care ştie unde sunt 
îngropaţi copiii ei”. Ritualul înmormântării, fie şi al 
cămăşii, exprimă regăsirea liniştii sufleteşti, împăcarea 
cu soarta care i-a trimis „dincolo” băiatul. Nu culoarea 
singură este cea care are impact asupra 
cititorului/spectatorului. Întreaga imagine este asociată 
cu două tipuri de sound-uri care însoţesc scena: 
bocetul, care deschide auditiv scena ritualului funerar, 
şi  acordurile muzicuţei, care închide momentul. 

Expresivitatea şi culoarea acestei descrieri fac ca 
imaginea să fie aproape cinematografică. Felul în care 
Vişniec şi-a imaginat că trebuie realizată această scenă 
creează anumite probleme tehnice făcătorului de 
teatru, în primă instanţă regizorului de teatru. Este una 
dintre puţinele indicaţii regizorale pe care Vişniec o 
sugerează şi pe care nu o poţi ignora. Imaginea este 
atât de plină de forţă, de semnificaţii, de dramatism 
încât regizorul este pus în situaţia de a rezolva 
problema din punct de vedere scenic a acestei indicaţii 
şi nu de a ignora sugestia dramaturgului. În general, 
Vişniec este prietenos cu cei care doresc să se aplece 
asupra textului. Pentru regizori, textele lui Vişniec nu 
impun, lasă loc imaginaţiei, creativităţii regizorale. Din 
când în când însă, autorul îşi spune punctul de vedere 
şi pune punctul pe „i” aproape fără drept de apel cum 
face şi în scena de care am vorbit mai sus. 

Drama părinţilor lui Vibko nu este singulară. Ea 
este multiplicată şi în timp şi în spaţiu. Pământul este 
un morman de cadavre, întreaga istorie a Europei este 
clădită pe un maldăr de cadavre. Este una dintre ideile 
autorului pe care o transmite foarte clar în scena 14.

„Fiul: (...) Straturile de morţi sunt fragile, tată, la cea 
mai mică atingere riscă să se prăbuşească unele peste 
altele şi să se învălmăşească... (...) Suntem de vreo 
treizeci de naţionalităţi, noi ăştia, ascunşi în 
măruntaiele acestei păduri. Dar ne înţelegem bine unii 
cu alţii (...) Imediat sub mine şi sub camarazii mei, care 
suntem cei mai recenţi, sunt câţiva tipi executaţi de Tito 
în 1952 pentru deviere. Ca să vezi, nişte deviaţi de la 
linie. Dar când îi întrebăm de la care linie aţi deviat, 
ma?, ei nu ştiu ce să răspundă... Poate de la linia de 
miră... Şi mai jos sub noi se află un strat de partizani 
împuşcaţi de nemţi, numai că nu e un strat pur, e 
destul de amestecat cu un alt strat plin de friţi 
împuşcaţi de partizani. Şi mai jos se află câţiva 
paraşutişti englezi şi câţiva italieni rătăciţi în 1941 când 
au plecat să invadeze Slovenia. Sub ăştia sunt nişte tipi 
din primul război mondial... Şi ăsta e un strat mixt, 
găseşti acolo toate neamurile, sârbi, croaţi, bosniaci, 
austrieci, turci. (...) Pe bune, toţi Balcanii şi toată 
Mediterana e îngropată aici. Ai spune că nimeni n-a 
avut chef să moară la el acasă şi că au venit toţi de 
foarte departe ca să moară aici.”

Războaiele sunt văzute de Vişniec ca straturi 
geologice, fiecare strat în parte reprezentând un anume 
război, dintr-o istorie mult prea sângeroasă. Pământul 
nu a făcut diferenţe între unii şi ceilalţi, el este 
mormânt şi pentru unii şi pentru ceilalţi. Nu contează, 
acolo în pământ, naţionalitatea sau baricada pentru 
care ai luptat. Şi, ca o încununare a idealului uman, 
abia acolo ajung să se înţeleagă bine între ei deşi 
dincoace nici nu s-ar fi ascultat unul pe altul. Este 
acesta un soi de inversare a mitului Turnului Babel. 
Lumea de dincolo, în viziunea lui Vişniec, pare a fi o 
lume mai bună. Acolo, spre deosebire de aici, oamenii 
se înţeleg chiar dacă nu vorbesc aceeaşi limbă. Aici, aşa 
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enumerarea de clişee, truisme, adevăruri banale  ca la 
Ionescu dar nu se limitează doar la asta şi face o trecere 
şi prin stilul lui Beckett, adică proliferarea de vorbe 
dezarticulate şi greoaie.  Poate că regăsim şi o părticică 
din Camus atunci când îşi impune sărăcia şi monotonia 
limbajului şi vocabularului.  

Matei Vişniec are în piesa sa imagini aproape 
cinematografice pe care le combină cu olfactivul şi cu 
auditivul. În piesa lui Vişniec, sunt imagini puternice, 
pline de culoare, care impresionează prin forţa lor. Cu 
toate acestea ele nu ar fi complete dacă nu ai auzi 
zgomotele, dacă nu s-ar induce mirosul. Percepţia 
personajelor, a acţiunii, a locului în care se desfăşoară 
devin cu mult mai complete făcând în aşa fel încât 
cititorul/spectatorul să poată spune că a simţit pe 
deplin atmosfera creată de dramaturg. Poate că într-un 
anume fel, atunci când un regizor se hotărăşte să pună 
în scenă o piesă semnată Vişniec constată că dintr-un 
anume punct de vedere are misiunea uşurată. Nu mai 
trebuie să gândească prea mult la modul cum creează 
ambientul întrucât parantezele lui Vişniec sunt extrem 
de explicite în acest sens. Asta evident dacă se doreşte a 
se ţine seama de ele. Un lucru este de remarcat: nu se 
poate spune că Vişniec dă indicaţii regizorale de prisos, 
fără noimă, fără consistenţă. Am putea spune că la 
Vişniec parantezele sunt cu mult mai rare decât la alţi 
dramaturgi dar atunci când o face indicaţia regizorală 
este perfect argumentată de întreaga construcţie. 

Un alt element de luat în discuţie este acela al 
onomasticii personajelor sale. Eroii săi pot purta orice 
nume dar nu asta este important. Trăitorii dramelor de 
război sunt până la urmă nişte anonimi. Li se ştie sexul 
şi în cel mai bun caz profesia atunci când se vorbeşte 
despre ei în buletinele de ştiri. Numele apare rar şi, 
oricum nu-l ţine nimeni minte. De aceea, personajele 
sunt Tata, Mama, Fiul, Vecinul, Femeia de la bar etc. 
Personajele lui Vişniec sunt general valabile. Numele 
lor este prea puţin important, importante sunt 
acţiunile, gândurile lor. Şi asta e valabil nu doar la 
această piesă. 

Femeia ca un câmp de luptă
O ştire l-a făcut pe Vişniec să scrie şi această piesă. 

Era o ştire despre o femeie violată de nişte soldaţi, 
undeva în Bosnia. Nu-şi mai aducea aminte 
naţionalitatea agresorilor aşa cum nici cea a victimei nu 
este ţinută minte. Important era faptul în sine. Cum 
soldaţii ca să-şi dovedească puterea, bărbăţia, 
superioritatea violează pe orice femeie care are 
ghinionul să le iasă în cale. Este o practică cu tradiţie. 
Din cele mai vechi timpuri, de când istoria 
consemnează faptele de arme ale unora sau ale altora, 
violurile au făcut parte din arsenalul cu care un popor 
trebuia cucerit. Şi aşa, pântecul femeii a ajuns un câmp 
de luptă alternativ indiferent de epocă, indiferent de 
gradul de civilizaţie, indiferent de tipul de război. Este 
un alt mod de a spune că lumea nu s-a schimbat în 
esenţa sa, a rămas la fel violentă, la fel de supusă 
instinctelor primare ca omul din Neanderthal. Cu acest 
adevăr de necontestat îşi începe Vişniec piesa:

„În războaiele interetnice, sexul femeii devine un câmp 
de luptă. Fenomen observat în Europa,la sfârşitul secolului 
XX. Penisul noului războinic e scăldat în ţipătul femeilor 
violate, aşa cum odinioară pumnalul cavalerului era scăldat 
în sângele adversarului său.Tentativă de utilizare a 
conceptelor psihanalizei în autopsia ororii. Poate că am putea 
înţelege mai bine violenţa interetnică dacă am încerca s-o 
traducem în limbaj freudian. Anumite noţiuni care ţin 
deuniversul impulsurilor lămuresc mai bine universul 
violenţei naţionaliste decât terminologia clasică. De văzut 
dacă următoarele concepte ar putea explica mai bine sursele 
violenţei etnice din Bosnia: Libidou naţionalist. Naţionalism 
libidinal. Sadism etnic infantil. Universul fantasmatic al 
unei minorităţi naţionale. Nevroză naţionalistă. Nevroza 
narcisiacă a etniei majoritare.Nevroza obsesională a etniei 
minoritare.Pulsiune naţionalistă. Pulsiune autoritaristă, 
pulsiune de agresiune, pulsiune de distrugere.”

„Am scris de mai multe ori  forţat de actualitate” – 
spune Vişniec într-un interviu din revista Contrafort – 
„de exemplu piesa mea despre nebunia naţionalistă, 
piesa care se intitulează Despre sexul femeii - câmp de 
luptă în războiul din Bosnia. De ani de zile colecţionez 
fapte diverse cu etaj metafizic, şi sunt uluit de cum 
realitatea depăşeşte ficţiunea în materie de insolit, 
cruzime, delir.”

Declaraţia autorului privitor la motorul care a 
impulsionat scrierea acestei piese este un soi de 
alintătură, de atitudine feciorească întrucât  de la 
„Fabrica morţii” încoace, fără a mai pune la socoteală 
cruzimile de până la al doilea război mondial, arată că 
imaginaţia omului este nelimitată atunci când se pune 
în discuţie ideea de a face rău. Ficţiunea nu este altceva 
decât o consecinţă directă a realităţii, este o poveste 
imaginată pe diferite coordonate, bazându-se în 
totalitate sau parţial pe elemente reale. Sigur, uluirea 

pe care o simte de fiecare dată când are în faţa ochilor o 
ştire referitoare la ororile războiului este firească, însă o 
atitudine de genul celei de mai sus nu are niciun sens, 
nicio logică decât cu o singură condiţie: dacă autorul ar 
fi totalmente virgin, aterizat din Lună de puţină vreme 
pe Pământ.  În atari condiţii, însă, această piesă nu ar 
mai fi existat.  

Spre deosebire de „Cuvântul progres...”, „Despre 
sexul femeii” deşi se încadrează în aceeaşi temă, este de 
o cu totul altă factură. Dacă prima se bazează în 
principal pe puternice elemente vizuale, pe 
simbolistică de tot felul, aici avem de-a face cu o piesă 
psihologică. Cele două personaje feminine ale piesei, 
Dorra şi Kate, sunt reprezentantele a două lumi care 
rar se intersectează. Dorra, victimă a războiului, 
violată, traumatizată, este urmărită în evoluţia ei 
aproape psihotică: de la muţenie la revoltă, de la ură la 
acceptare.

Kate, o filantroapă americană care o are sub 
supraveghere pe Dorra, este la rândul ei traumatizată 
de efectele pe care un război le poate avea asupra 
populaţiei civile, asupra aşa numitelor victime 
colaterale. Descrierea, din punct de vedere psihologic, 
al acesteia este cu mult mai puţin spectaculos, cu mult 
mai sărac decât al Dorrei. Diferenţa dintre cele două 
este experienţa de viaţă. Dramatica poveste a Dorrei o 
marchează pe Kate dar nu o poate atinge decât 
superficial pentru că, din fericire pentru ea provine 
dintr-o lume care poartă lupte în cu totul alte părţi 
decât acasă şi deci nu este afectată de ceea ce în mod 
generic numim grozăviile războiului. Acest avantaj pe 
care îl are o face pe Kate să teoretizeze războiul, să-l 
reducă la acele pulsiuni primare care sunt cele sexuale. 
Jurnalul lui Kate, scris într-o manieră medicală, 
psihanalitică, nu face decât să descrie sinistrul unui 
război la un nivel teoretic. Textele din jurnal alternează 
cu apariţiile Dorrei. Din combinaţia text şi stările 
emoţionale ale Dorrei se crează acea stare de tensiune 
care face ca întreaga piesă să capete sensuri profunde, 
generale, aproape cu valoare de simbol. 

„KATE: Sunt, oare, mai expuse ororilor, grupurile 
etnice care nu au avut niciodată o ţară ? Riscă ele,oare, 
mai mult decât alte popoare să fie cuprinse de 
sadismul primitiv? Uimitoare simetria între modul în 
care grupurile etnice se scufundă în sadismul 
naţionalist şi descrierea freudiană a sadismului infantil. 
Oare etniile care nu au avut niciodată un stat naţional 
reacţionează întrucâtva precum fiinţele care nu au atins 
stadiul sublimării libidoului sexual? Prima impresie - 
manifestările frustrării naţionaliste au multe în comun 
cu manifestările frustrării sexuale. În această logică, 
explozia naţionalistă ar putea fi analizată, ca formă de 
pulsiune a frustrării,cu ajutorul conceptelor lui Freud. 
De văzut dacă urmatoarele concepte pot explica ceva: 
Dezvoltarea angoasei în sânul grupului etnic. 
Descărcare naţionalistă. Depresiune naţionalistă.  
Naţionalism depresiv. Nevroza fobică a etniilor care 
trăiesc pe aceleaşi teritoriu. Nevroza confruntării cu 
destinul şi nevroza în aşteptarea eşecului. Nevroza 
etnică de abandonare”.

Apelul pe care Vişniec îl face la Freud nu este 
întâmplător probabil. Mircea Ghiţulescu spunea că 
Vişniec în piesele sale îşi ordonează lecturile care l-au 
marcat de-a lungul timpului. Pare-se că studiile lui 
Freud au însemnat pentru Vişniec ceva din moment ce 
este într-atât de atent cu conceptele folosite încă de la 
prima scenă. Freud era de părere că nevrozele se nasc 
din două motive: fie există conflicte inconştiente, fie e 
vorba de o sexualitate reprimată. Repetarea acestei 
teorii în piesă, practic aducerea la concret a spuselor 
celebrului psihanalist, nu face decât să ateste că Vişniec 
l-a citit pe acesta şi că lectura teoriilor freudiene l-au 
ajutat în crearea personajelor sale, în îmbogăţirea 
psihologică a acestora.

În cea de-a doua scenă a piesei, în ceea ce ce s-ar fi 
dorit un dialog între cele două personaje, în dreptul 
personajului Dorra nu apar decât puncte de suspensie, 
ceea ce face ca potenţiala conversaţie să se transforme 
într-un monolog rupt de aşteptarea răspunsurilor. Nu 
sunt de acord cu cei care spun că această scenă este o 
scenă specifică absurdului. La niciun nivel, nici măcar 
la cel primar, scena în cauză nu poate fi considerată în 
acest mod. Faptul că întrebările americancei rămân fără 
răspuns din partea victimei, faptul că nu se stabileşte 
nicio comunicare între cele două personaje nu este nici 
pe departe absurd. Este cât se poate de umană şi cât se 
poate de realistă, întrucât acest dialog ratat, compromis 
nu este decât baza construcţiei profunde a 
personajului, nu este decât o primă etapă în redarea 
evoluţiei emoţionale a Dorrei.

 Chiar fişa medicală făcută de Kate vine în sprijinul 

acestui argument.
„Fişa de observaţie numarul 1. Subiectul suferă de o 

nevroză traumatică. Traumatic neurosis în engleză, 
névrose traumatique în franceză, traumatiche Neurose 
în germană. Cauza acestei nevroze traumatice este 
violul pe care subiectul l-a suferit cu circa două 
săptămâni în urmă. Aparent nu există leziuni 
neurologice.

Starea subiectului - confuzie mentală, stare de 
prostraţie, paralizie traumatică. Subiectul nu răspunde 
la stimulii lumii exterioare. Din faptul că se 
încăpăţânează să nu răspundă la întrebările mele, 
deduc că înţelege tot ceea ce îi spun.”

 Nu mult după aceea, Dorra simte nevoia să se 
exprime, simte nevoia să-şi pună sentimentele în 
ordine. Nu la modul agresiv. Ci, încet, ca într-o 
rugăciune către o autoritate divină. Surpriză! Probabil 
credincioasa Dorra (dacă ar fi să adaugăm elemente 
biografice în construcţia acestui personaj, la modul 
stanislavskian), zdruncinată profund în credinţa ei se 
adresează Dumnezeului care a dezamăgit-o, 
Dumnezeului care a permis să se întâmple toate 
lucrurile odioase din viaţa pentru a-l informa că nu mai 
crede în puterea lui, în dumnezeirea lui, că nu mai este 
un punct de sprijin în viaţa ei.  

“DORRA: Te urăsc... Te urăsc .... Te urăsc ...
Nu, nu-mi spune că timpul vindecă totul... 
Nu cred că timpul poate vindeca totul. Timpul nu 

poate vindeca decât rănile vindecabile. Asta e tot. 
Timpul nu poate face decât ceea ce poate face, şi nimic 
mai mult.

Nu, Tatăl nostru, tu nu ne poţi apăra de cel rău.
Nu, Tatăl nostru, tu nu ne poţi da nouă pâinea 

noastră cea de toate zilele.
Nu, Tatăl nostru, tu nu ne poţi ierta, pentru că noi 

nu-ţi cerem iertare, pentru că noi suntem cei care nu te 
putem ierta.

Nu, Tatăl nostru, voia ta nu o acceptăm pentru că 
voia ta este sângele şi focul şi sminteala.

Nu, Tatăl nostru, tu nu eşti adevărul nostru, pentru 
că adevărul a fost ucis, pentru că adevărul a fost 
înmormântat împreună cu cerul care nu mai există nici 
el, căci casa ta, Doamne, ea este acum casa morţilor, 
da...

Nu, Tatăl nostru, cei răi nu vor fi niciodată 
pedepsiţi ci dimpotrivă ei vor fi cei care vor stăpâni 
lumea.

Nu, Tatăl nostru, nu există biruinţa binelui asupra 
răului, a celui slab asupra celui puternic, a săracului 
asupra bogatului, a credinciosului asupra 
necredinciosului, a vieţii asupra morţii, a frumuseţii 
asupra sluţeniei...

Nu, Tatăl nostru, nu pot să-ţi povestesc suferinţa 
mea.

Nu, nu cred ca ţi se poate povesti totul.
Nu, nu cred că putem pricepe totul.
Nu, nu cred că există vreun sens în tot ceea ce se 

povesteşte.
Nu cred că există vreun sens în ceea ce spun.”
Este multă disperare în acest fragment, este multă 

confuzie în acest „Tatăl nostru” negat. Rugăciunea de 
bază a creştinilor se transformă aici prin punerea 
negaţiei la începutul fiecărei fraze în anti-rugăciune. 
Dorra poate fi privită ca un Petru feminin. Petru s-a 
lepădat de Iisus de trei ori până la cântatul cocoşilor iar 
Dorra de trei ori afirmă „Te urăsc... Te urăsc .... Te 
urăsc ...”. Punctele de suspensie ce despart cele trei 
strigăte repetate ale Dorrei pot fi interpretate ca fiind 
timpii pe care i-a avut Petru între cele trei lepădări. 
Năduful cu care este exprimat sentimentul de ură faţă 
de Cel de Sus este rezultatul coşmarului trăit de Dorra, 
este rezultatul nedreptăţii pe care Dorra a avut-o de 
suferit. Deodată, realitatea înconjurătoare, cu toate 
imperfecţiunile sale, deloc mici de altfel, strâmbătatea 
lumii are un vinovat. Şi acela este cel pe care toată 
lumea îl consideră punctul de reper al existenţei 
fiecăruia dintre noi: Dumnezeu. Lepădarea Dorrei de 
divinitate nu este o manifestare de ateism, nu este nici 
măcar o manifestare a urii exprimate verbal cu atâta 
năduf. Este o constatatare tristă, o revelaţie asupra 
faptului ca nici cel considerat atotputernic nu este 
capabil să facă lumea altfel decât este de fapt: 
nedreaptă şi strâmbă. Pierderea temporară a punctului 
de reper existenţial constituie o dramă la fel de mare ca 
şi sălbăticia violului la care a fost supusă Dorra. Pe 
măsură ce constată că lucrurile nu se pot îndrepta 
niciodată, între Dumnezeu şi Dorra raporturile se 
schimbă: Dumnezeu este pus în situaţia nu de a acorda 
iertare ci de a fi iertat el însuşi. Transferul divinităţii 
din slava sa în iadul pământean este de fapt 
transformarea lui Dumnezeu din judecător absolut în 
judecat.  (va urma) 
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privitor ca la teatru

Probabil un regizor bun se întreabă cu fiecare spectacol 
pe care-l montează ce este teatrul şi încearcă să elucideze, 
sau să întărească o credinţă mai veche, sau să schimbe un 
drum pe care-l crede bătătorit. Există şi artişti care 
beneficiază de un simţ în plus, în afara aceluia care ţine de 
practica teatrală, şi un astfel de om este Mihai Măniuţiu 
pentru care regizorul e multiplicat de eseist, de prozator şi, 
nu în ultimul rând, de poet. Aşa că, poate, concepţia despre 
arta teatrală va fi mereu reformulată din mai multe 
perspective şi în abordări diferite. Ne amintim una dintre 
cele mai frumoase definiţii date teatrului pe care am găsit-
o, demult, într-o carte semnată de Mihai Măniuţiu, în 
Cercul de aur, prin care se spunea cum „Cetatea teatrului e o 
lume de mijloc, un interludiu, un spaţiu de tranziţie  –  cu 
dublu sens – între natură şi supranatură, raţional şi 
iraţional, fictiv şi real. Numai sintezele paradoxale o 
satisfac. În interiorul ei omul contemplă omul ca pe un 
emul. Între unul care contemplă şi acelaşi care e contemplat 
se interpune, salutar, o indefinibilă distanţă  de depăşit  –  
şi acolo unde apare emulaţia nu poate fi idolatrie. Actorul 
şi, în urma lui, spectatorul devin exorcişti ai propriilor 
limite”. Pornind de la semnificaţia acestui paragraf, ar 
putea fi înţeles şi spectacolul Domnul Swedenborg vrea să 
viseze, cu premiera la sfârşitul lunii aprilie la Teatrul 
Naţional din Iaşi, spectacol care vorbeşte despre relaţia 
implicită real-fatastic, despre semnificaţia teatrală şi despre 
oamenii trecutului atât de asemănători cu noi, locuitorii 
secolului XXI.

Mihai Măniuţiu îşi propune o triplă bătălie prin 
reprezentaţia de la Iaşi: abordarea musical-ului (şi nu e 
prima dată când se apropie de acest gen), mixtura cu 
poezia şi aplecarea asupra unui subiect mai puţin cunoscut, 
swedenbogianismul. Iar bătălia poate reuşi atâta vreme cât 
mini-Broadway-ul propus e construit pe echilibrul dintre 
proiectul regizoral, interpretarea actoricească şi suportul 
tehnic. Ceea ce se şi întâmplă. Straniul personaj Emanuel 
Swedenborg – straniu inclusiv pentru contemporanii săi – 
este de fapt un pretext spre a susţine o concepţie despre 
teatru şi despre viaţă, căci se simte pe undeva cum 
interogaţia merge mult mai adânc, extinzându-se din artă 
în sensurile general umane. Personalitatea singulară, 
eclectică a savantului din secolul al XVIII-lea e doar nucleul 
poveştii - o poveste căreia nu-i lipsesc accentele de 
modernitate, aşa cum bine a obişnuit Măniuţiu publicul 
său. De fapt, alegând metoda distanţării şi punând în 
practică teoriile din Micul Organon brechtian, se ajunge la o 
analiză a procesului teatral, analiză care nu e lipsită de 
elemente parodice sau de momente de sensibilitate. Un 
teatru care se compune şi se recompune în faţa 
spectatorilor, în care personajele sunt înfăţişate şi sunt 
„mânuite” de un comentator (remarcabilă prezenţă a lui 
Cosmin Maxim), în care scenele sunt prezentate pe un 
ecran de proiecţie, acesta este eşafodajul pe care artistul îşi 
ridică al său crez. În realitate, Măniuţiu ne vorbeşte despre 
un fapt contrariu în teatru: oricât ar lipsi iluzia scenică, 
oricât de deposedat ar fi de magie, actul scenic e mereu o 
posibilitate de a trece într-un „dincolo”, într-o lume 
invizibilă, plină de neprevăzut, în care nu e nevoie de 
efecte pentru ca mesajul să te transpună, să te recunoşti şi 
să pluteşti în vis, în poezie scăpând iluzoriu de balastul 
cotidian. Ideea transpare din versurile criptate: „Când 
lumea în jurul tău e-aşa de deprimată, / când vezi că 
speranţa a devenit o domnişoară fanată, / tembelă şi deloc 
convingătoare, / te gândeşti că n-ar strica să răstorni 
situaţia şi s-o transformi într-o divă / pe cît posibil divină! 
/ Zis şi făcut. / La început, trebuie să dormi mult, foarte 
mult, ca să visezi şi să întrevezi cum să reformezi”.

Dacă se abordează genul musical-ului, atunci e pentru 
că acesta să devină unul atipic în mâinile regizorului. Se 
cântă şi se dansează, într-adevăr, dar se cântă versuri cu 
încărcătură filosofică, versurile sfidând regulile ritmului 
echilibrat şi ale măsurii clasice, cum ar fi fost de aşteptat. 
Sintaxa este şi ea restaurată, amintind de textele 
suprarealiste. De asemenea, coregrafia (semnată de mai 
vechea colaboratoare a lui Măniuţiu, Vava Ştefănescu) se 
delimitează în mod vădit de ceea ce obişnuieşte să facă 
musical-ul. Şi chiar comicul, speculat cu mare succes în 
acest gen, nu rămâne neatins, căci în spatele gagurilor, al 
micilor momente voit ridicole, în spatele show-ului – el 
însuşi satirizat –, în cele din urmă, transpare un mesaj 
puternic: realul are nevoie de iluzie pentru a putea fi 
suportabil, pentru că realul este de foarte multe ori mult 
mai crud şi mai înjositor decât orice imagine creată 
artificial. Iar cuvintele o spun cu sensibilitatea poeziei: 
„Transpirăm numai la ceafă / Ceafa, ah, ceafa, / pentru că 
acolo aşteptăm lovitura, / nu în altă parte, / ca vitele la 
tăiere… / Doar ceafa musteşte / de parcă ar sta într-o 
mlaştină. / Ceafa – ea singură – în mlaştina infectă, / iar ce 
a mai rămas din noi, / se plimbă pe Câmpiile Elizee”.

Desprinzându-ne de concepţia regizorului şi 
cocentrându-ne în altă direcţie, redescoperim o trupă a 
naţionalului ieşean care se străduie să dea ce are mai bun 

şi, dincolo de Cosmin Maxim, care nu-şi dezminte 
expresivitatea, naturaleţea şi vocea, energia şi fervoarea 
sunt transmise şi de personajul colectiv – o menajeră a 
domnului Swedenborg întrupată diferit, fie plinuţă şi 
hotărâtă, fie înaltă şi suavă, fie angelică, fie demonică. 
Tiparele feminităţii sunt izbutit ipostaziate. Corul stă sub 
bagheta comentatorului brechtiano-swedenborgian cel care, 
de altfel, face legătura dintre timpul prezent al sălii şi cel 
scenic, analizând, fără oprire, procesul de facere şi 
dezvoltare al acţiunii dramatice. Livia Iorga, Diana Roman, 
Loredana Cosovanu, Daniela Tocari, Cristina Florea şi 
Alina Mîndru se individualizează fiecare printr-o prezenţă 
bine definită, pentru că fiecare e o servantă cu o 

Disecţia viselor cu Domnul 
Swedenborg şi Mihai Măniuţiu

În absenţa nemotivată a nărăvaşului Candiano, două 
artiste, una din Ploieşti şi o alta din Iaşi, un public 
numeros şi elevat, interesat evident de artele vizuale a 
invadat literalmente spaţiul generos al Galeriilor de Artă 
din municipiu, cu speranţa unui prânz artistic agrementat 
cu toate mirodeniile locale sau exotice, menite să facă din 
spectacolul formelor şi culorilor un moment spiritual 
memorabil. Mulţi confraţi din breasla zugravilor de 
subţire, cum erau numiţi pictorii, au ocupat, din 
colegialitate şi interes artistic propriu zis, până la refuz 
spaţiul destinat etalării operelor. Aproape ca la teatru, 
spectacolul vernisajului s-a desfăşurat cu casa închisă, deşi 
unii şi-ar fi dorit şi ei să fie martorii unui memorabil 
eveniment. Această relatare gazetărească are valoarea 
unei informaţii ce nu poate fi contrazisă. Pe de o parte, 
pictoriţa Camelia Profirescu are evident o notorietate 
recunoscută unanim în spaţiul local şi, nu numai, iar 
invitata ei, Ofelia Huţul din Iaşi nu duce nici ea lipsă de 
aprecieri maximale. Cu atât mai mult, cu cât este apreciată 
şi devotată susţinerii confraţilor de peste Prut.  

Un element comun al celor două expozante este starea 
de vitalitate creatoare, de comunicare în plan simbolic cu 
un spectru larg de privitori, de la colecţionarii pasionaţi 
de arta românească până la cei care acum descifrează 
universul culorilor şi al formelor plastice. Nu miră cred pe 
nimeni că această firească relaţie de complementaritate la 
nivelul arhitecturilor inefabile a făcut ca ansamblul să 
sugereze individualitatea fiecăreia şi bucuria unui dialog 
plastico-cromatic de unde idealul armoniei nu putea lipsi.

Ofelia Huţul, doctor în artele vizuale, a dobândit în 
timp o amprentă personală, identificabilă prin stilistica şi 
amprenta proprie, realizând firesc compoziţii de 
anvergură, portrete sugestive, variante aşezate sub 
semnul experimentului incitant. În expoziţia de la Ploieşti 
a etalat pe simeze compoziţii recente realizate în tabere 
estivale, dar şi compoziţii cu o tensiune interioară 
remarcabilă. Dominanta de culoare tinde către sugestiile 
reci ale culorii pe care le estompează discret prin 
sentimentul devoalării unui miracol al formelor şi 
tonurilor, unde prospeţimea tuşei sugerează un univers 
celest, diafan şi persuasiv. Experienţele din taberele 
prahovene, împlinite prin sensul simbolic al imaginilor şi 
apetitul sobru al cromaticii, indică o maturizare elocventă 
a discursului şi al mesajelor simbolice. Ofelia Huţul, 
inepuizabilă în sugerarea unor arhitecturi interioare, 

personalitate aparte şi fiecare ştie, în acest corp cu multe 
braţe, ce profil interpretează. Şi-apoi apariţiile lor de 
cabaret, hilare uneori, alteori seducătoare, dau culoare şi 
dinamizează atât spaţiul scenic – cam încărcat –, cât şi 
acţiunea – destul de schematică. Protagonistul – mai 
degrabă un personaj pretext pentru Măniuţiu – este realizat 
de Radu Ghilaş. Actorul reuşeşte să obţină un erou aşa cum 
scenariul îl creionează: un visător, un copil care nu mai e 
copil, un savant pierdut în propria imaginaţie. Un om care 
se salvează tocmai prin exotismul şi naivitatea sa. Grava 
voce a lui Ghilaş contrabalansează prin disproporţionalitate 
şi duce personajul în umbra nebuniei, senzaţie de care, cu 
siguranţă, nu era străin. Pe scenă gravitează şi alţi eroi 
desprinşi şi din teatrul burlesc şi din istorioarele 
suprarealiste: un diavol (Doru Aftanasiu – grosier şi 
parodic la adresa multor diavoli care apar în piesele de 
teatru), o Doamnă în roşu (Oana Sandu împinge, cu succes, 
comicul până la caricatură) şi o femeie însărcinată (care în 
interpretarea Tatianei Ionesi trece de clişeele la care ne-am 
fi putut aştepta pentru un personaj, în general, voit 
emblematic). E de admirat cum echipa a dus la bună 
îndeplinire coordonarea compozitorului Mihai Ursache, 
coloana sonoră nefiind deloc uşoară, câtă vreme mixează 
stiluri diferite, de la acordurile şablon ale comediilor 
muzicale americane, la porţiuni electronice sau linii 
experiementale. 

Pe alt plan, scenografia e prea încărcată, îngreunează 
mişcarea actorilor şi vizibilitatea spectatorului. Artistul 
Adrian Damian e, însă, un maestru al culorii şi al efectului 
pentru că acest laborator al viselor conceput de el 
sugerează perfect un spaţiu fantastic, un loc teatral unde 
totul este posibil. Chiar şi apocalipsa.

Şi după ce laboratorul s-a cutremurat, după ce o 
orchestră mecanică, prin muzica sa fantasmagorică, dusă la 
cote paroxistice, a zdruncinat nu doar lumea personajelor, 
stalurile cu coloane de sticlă în care substanţele se combină, 
ci şi starea publicului martor al unei explozii de sunete şi 
lumini, după această „apocalipsă” fabricată, Măniuţiu ne 
oferă un ultim cântec şi eroi care coboară foarte aproape de 
privitori pe un tobogan. Ca un joc de copii, un joc pentru 
copii mari, teatrul ne face să plonjăm în toboganul 
imaginaţiei într-o perpetuă desprindere şi revenire la real. 
Undeva, nevăzut, Mihai Măniuţiu ne ţese visele, ne 
trasează jocul, când cu marcaje miraculoase, când cu altele, 
triviale, intrând el însuşi în convenţia credibil-incredibil.

reconstituie un univers al realului şi oniricului totodată. 
Cu fiecare imagine avansează către o iluzorie Cale lactee, 
cu fiecare tuşă află orizonturi unde miracolul pare a fi un 
lucru firesc.

Portretele, autoportretele dezbat enigme ale fiinţei 
interioare într-o cercetare a imediatului şi totodată al 
veşniciei. Alături de Ofelia Huţul timpul îşi abandonează 
vremelnic cursul în manieră faustică, implorând oprirea 
cursului timpului. Creativitate ei, inepuizabilă şi diversă, 
amână aşezarea prea timpurie într-o manieră fie ea şi 
originală de dragul unei inepuizabile varietăţi. Expoziţia 
de acum lasă destul loc pentru alte numeroase opere prin 
care îşi comunică deopotrivă angoasele şi bucuriile 
pasagere… 

De o altă factură afectivă şi spirituală, Camelia 
Profirescu trăieşte din lumină şi fiecare tuşă de culoare are 
sensul nobil al unei întâlniri cu divinitatea. Nu religiosul o 
interesează explicit, dar el subzistă în profunzimile fiinţei 
sale, lumina fiind partenerul unei aventuri spirituale pe 
cont propriu. Acurateţea, culoarea locală, spectacolul 
permanent al Veneţiei, vibraţia luciului de apă, 
arhitecturile din Renaştere sau baroc o pun în situaţia de a 
stabili colocvii autoimpuse. Nonşalanţa cu care priveşte în 
ochi palatele plutind parcă pe suprafaţa lagunei, balurile 
şi ceremoniile, San Marco sau demnitatea verticală a 
coloanelor are ca efect încărcarea cu o tensiune derivată 
din excesul de frumuseţe. Imaginile create în priză directă, 
spontane şi dezinhibate de autoritatea antecesorilor, 
demonstrează că fiecare dintre noi deţine vremelnic 
dreptul de a fi cetăţeni ai absolutului. Melancoliile 
eminesciene nu consună cu cei care se rezumă la 
emoţionate reverenţe în detrimentul zonei metafizice prin 
care realul cedează în favoarea imaginarului. Camelia 
Profirescu ştie despre aceste locuri că pot semăna cu 
filmul Hoţii de frumuseţe, în sensul că imaginea spune mai 
mult uneori decât putem suporta.  
Vitalitatea creativă a doamnei Camelia Profirescu consună 
cu un potenţial creativ ilimitat, trecând lejer la reflecţii ce 
ţin de durata timpului veşnic, la fulgurantele şi 
spectaculoasele note de călător aflat în căutarea clipei… 
Văd în artista din Ploieşti un eminent confrate ale cărui 
virtuţi estetice consună cu aşteptările unui public 
numeros, interesat deopotrivă de sofisticate subtilităţi 
metaforice, dar şi de dialogul frust cu miracolul realităţii 
imediate. Expoziţia de la Ploieşti mi-a creat satisfacţia de a 
sesiza faptul că profesioniştii domeniului nu flatează 
gratuit publicul ci, mai des, î-l tratează ca partener sau 
chiar prieten, unde unul ştie să ofere, celălalt să 
primească. Cititorii acestor consideraţii fac parte din 
această firească şi nobilă categorie…   

Ioana PETCU

Revoluţia de la Ploieşti s-a 
amânat sine die…

Valentin CIUCĂ

Mai - Iunie 2013
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ut pictura poesis

La 27 septembrie 1903, 
în lumina blîndă a 
toamnei, în casa 
curelarului Trofin 
Ciucurenco, s-a născut un 
copil, Alexandru, cel care 
va deveni clasicul picturii 
contemporane româneşti.

Trofin, tatăl, era 
căsătorit cu o femeie din 
partea locului, 
spălătoreasă, cu care a 
avut unsprezece copii, dintre care doar patru — doi 
băieţi şi două fete — au răzbit în viaţă, unul din ei 
fiind Alexandru-Saşa. După absolvirea şcolii primare 
din Tulcea, în 1914, unde a dat dovadă de aptitudini 
pentru desen, recunoscute de învăţătorul său, Culea, 
care 1-a încurajat; părinţii, de asemenea, l-au susţinut, 
după cum mărturisea artistul într-un interviu în 1976: 
"Părinţilor, amîndurora le datorez începuturile. Elev 
fiind la Şcoala primară, reproduceam foarte multe 
desene din cărţi. Tata, care era un simplu hămurar, se 
uita la ceea ce am desenat şi îmi spunea: ia uită-te la 
tine, bine seamănă asta cu asta? Cîteodată nu semăna. 
Şi atunci lua tata creionul, lua şi desenul meu şi chema 
"criticul", pe mama. Mărturisesc că de multe ori mama 
nu-mi dădea mie dreptate, ci tatălui meu".

Izbucnirea războiului balcanic în 1913 a adus 
tulburare, greutăţi şi nelinişte peste populaţia, altfel 
paşnică, convieţuirea armonioasă între români, 
bulgari, turci, armeni, lipoveni, evrei fiind cuprinsă de 
teamă.

Străzile pline de soldaţi sau ofiţeri, convoaiele 
nesfîrşite de căruţe, pe care Ciucurencu le vedea zilnic, 
l-au îndemnat să schiţeze în creion tragedia acelor zile. 
În timpul liber rămas, în afara treburilor gospodăreşti, 
lucra la o cărămidărie unde cîştiga 20 de parale pe zi, 
bani bineveniţi la bugetul sărac al familiei.

După terminarea claselor primare se angajează 
ajutor de chelner la o ceainărie, "Ceainăria Odessa", 
apoi într-un atelier de cizmărie, iar în 1916 învaţă să 
amestece culorile ca ucenic într-ale picturii la un 
zugrav de biserici din Tulcea, Mihai Paraschiv, cu care 
colindă satele din zona tulceană pictînd case, firme, 
făcînd portrete la comandă, convins fiind că acesta este 
drumul pe care trebuie să păşească...

Tatăl, Trofin, moare răpus de tifos exantematic, în 
1917, victimă a războiului, a mizeriei ce o lasă în urmă 
boala, sărăcia, nevoile de tot felul.

La 17 ani Ciucurencu pornea spre capitală, chemat 
către pictură; în marele oraş este jefuit, lada cu tot ce 
agonisise - cîteva rufe - mîncarea şi banii îi este furată. 
Reîntors la Tulcea, se angajează iarăşi la "maestru" iar 
timp de un an, adună ban cu ban ca anul viitor - 1921, 
să ia din nou drumul capitalei.

Înscris la Şcoala de arte fumoase din Bucureşti, 
tînărul Alexandru intră într-un mediu necunoscut sub 
îndrumarea unor profesori de care îşi amintea cu drag. 
Învaţă desenul cu Fritz STORK, un excelent sculptor şi 
pedagog. Pictura cu Constantin ARTACHINO (un 
pictor fără nerv) şi Demetrescu MIRCEA, un bătrîn 
aspru, îmbrăcat într-un halat alb ca să nu-şi păteze 
hainele fără cusur, ce- şi îndemna studenţii cu o frază 
pe care o repeta mereu: "plimbă ochii de la model la 
lucru, tinere! Seamănă?". Îndrumarea de bază se 
reducea la sfatul de a folosi pensule cît mai late, care să 
aştearnă pe pînză tuşe egale pe verticală.

Frecventează cu interes cursurile de anatomie 
susţinute de Francisc Rainer, perspectiva cu arhitectul 
C.Atanasiu, conferinţele despre artă ale lui Alexandru 
Tzigara-Samurcaş, noţiuni generale despre sculptură 
cu Dimitrie Paciurea, gravura cu Gabriel Popescu şi 
Costin Petrescu.

Anul 1927 avea să-1 aducă la catedra de pictură pe 
Camil Ressu. Primit cu rezerve la început de către 
studenţi, toţi au acceptat în final metodele noi de lucru 
păstrîndu-i toată viaţa o adîncă veneraţie şi 
recunoştinţă. Ciucurencu nu 1-a uitat toată viaţa, 
socotindu-1 pe Ressu maestrul său, amintindu-le 
studenţilor: "Ressu a înfăptuit gesturi revoluţionare" în 

învăţămîntul nostru, fiind cel ce a repus secţia de 
pictură pe temelii adecvate, solide. Mirea ne spunea: 
"Vii cu pensulă cît mai mare, de sus în jos". Cînd a 
apărut Ressu, ne-a întrebat: Ce sînt bidinelele astea? 
Ne-a cumpărat pensule rotunde şi ne-a pus la studiu. 
Ce clar om era, şi cît de stăpîn pe meşteşug, şi cum ştia 
ce anume trebuie să lucreze fiecare! Excepţional 
profesor!... în primul rînd ne-a învăţat cum să 
organizăm spaţiul - lucru valabil şi astăzi şi pentru 
abstracţionişti, şi pentru pop-artişti şi pentru toţi. 
Ressu ne aranja chiar el modelele şi mai aranja şi cîteva 
obiecte în jur. Ţinea ca cel mai neînsemnat studiu să fie 
bine organizat spaţial, ca suprafeţele să fie echilibrate, 
fiecare formă să fie înţeleasă, iar raporturile de închis-
deschis găsite. Un alt mare merit al lui Ressu a fost 
introducerea în şcoală a compoziţiei, pe care trebuia să 
o facem în decurs de o săptămînă, de luni pînă 
sîmbătă. Dar noi n-o făceam. A văzut că o săptămînă 
n-am lucrat, că a doua la fel, atunci a zis: Institui un 
premiu de 250 de lei!..."

La iniţiativa lui Nicola Iorga, în imediata apropiere 
a Parisului, la Fontenay-aux Roses s-a fondat Şcoala 
română unde tinerii bursieri îşi puteau duce existenţa 
decent. La concursul din 1929 s-au înscris pentru 
această bursă 29 de pictori şi sculptori. In finală au 
rămas doar opt: Al. Ciucurencu, Iosif Bene, N. 
Marinache, Al. Tohăneanu şi Sevastian - pictori, iar Ion 
Irimescu, Borga-Brund şi Iosif Fekete - sculptori. 
"Odihna" a fost tema dată pictorilor, iar cea dată 
sculptorilor "Atlas", compoziţii de mari dimensiuni 
care trebuiau executate într-o lună. Toţi cei opt au fost 
declaraţi cîştigători ai bursei, Al. Ciucurencu şi Ion 
Irimescu plecînd la Paris abia în 1931, sprijiniţi 
financiar şi de o fundaţie înfiinţată de Lecomte du 
Nouy.

După o scurtă iniţiere la Academia Julian se mută 
în Rue d'Odessa unde se afla Academia lui 
AndréLhote.

Atelierul lui André Lhote avea un traducător 
interpret, un tînăr sărac lipit pămîntului, un talent de 
excepţie, Poliacaff, care îl va ajuta pe Ciucurencu în 
relaţiile cu maestrul şi colegii, ca interpret.

Parisul la această dată deborda de evenimente 
artistice. Expoziţiile de avengură ale lui Monet, Degas, 
Bourdelle, Kokoschka din 1931 şi din anul următor, 
Forain, Ensor, Manet, Picasso şi Redon au avut o 
influenţă benefică pentru Ciucurencu, în domersul 
plastic, în aşezarea temeinică a gîndului în şi pentru 
pictura ce o va face în timp. Scena artistică pariziană în 
care coexistau toate curentele artistice ale epocii era, 
totuşi, dominată de Matisse, Dufy, Bonnard, Bragne, 
Picasso fiind peste toţi genial... După un an petrecut la 
Paris, Ciucurencu revine în ţară, în 1932. Întors în 
Bucureşti, artistul expune la Saloanele oficiale alături 
de colegii săi, Angheluţă, Fekete, Marinache, 
Tohăneanu în vecinătatea operelor semnate de D. 
Ghiaţă, I. Jalea, Maxy, Petraşcu, N. Tonitza, 
I.Al.Steriade, Şt. Popescu, Corneliu Michăilescu, 
Marcel Iancu ş.a.

Pînzele lui Cuciurencu din anii 1932-1936 sînt 
străbătute de o lumină difuză cu flori sugerate în tuşe 
intersectate, cu zone de transparenţă de o măiestrie 
artistică impecabilă, amintind de pictura celui care i-a 
păstrat o veşnică admiraţie - Bonnard, fost membru 
fondator al grupului NABIS, personalitate marcantă a 
artei franceze, în pictura căruia poezia şi rigoarea 
cezanniană era străbătură de fiorul spontaneităţii. 
Deschide o "personală" între anii 1934-1937 în Sala 
Mozart unde primeşte vizita lui Zambaccian care i-a şi 
cumpărat un tablou, îşi amintea artistul, în prima zi. 
La prima expoziţie a lui Ciucurencu, Tonitza a scris 
despre "fenomenul Ciucurencu". Maniera liberă de 
lucru, nervozitatea penelului, luminile grizate ale 
peisajelor, desenul sugerat, griurile colorate, 
transparenţa punctată cu accente vii de culoare 
vitalizează imaginea, o centrează, oferindu-i 
maximum de agresivitate.

Naturile statice sînt pretexte pentru pictură, sînt 
exerciţii picturale rafinate, inteligente, subtile acorduri 
enesciene.

Mărturisindu-şi starea de saţietate pentru griuri, 
artistul caută acordurile intense rece-cald, principiu pe 
care nu 1-a abandonat în cariera sa artistică, fiind o 
lecţie deschisă pentru studenţii săi. La patruzeci de 

ani, Cuciurencu era socotit un maestru, operele sale 
figurau în Expoziţia Universală din 1937 de la Paris, 
colecţionarii şi admiratorii îi cumpărau lucrările. 
Războiul care se apropia, starea de spirit a populaţiei, 
sărăcia, soţia bolnavă, atmosfera de incertitudine în 
care se zbătea, nu l-au făcut să-şi abandoneze lucrul, 
singurul remediu fiindu-i munca de atelier de zi cu zi. 
Pînzele cele mai reuşite din această perioadă tulbure 
sînt portretul doctorului Dona şi cel al lui Weinberg; 
colecţionari şi buni prieteni ai pictorului. Portretul 1-a 
făcut să înţeleagă personalitatea celor care îi erau 
aproape, după cum şi mărturiseşte artistul: "M-au 
interesat într-adevăr în primul rînd, lucrurile pure de 
pictură la care aspectul şi personalitatea acestor 
oameni se puteau preta şi fiind totodată vorba de 
adevăraţi cunoscători de artă - şi colecţionarul 
Weinberg, şi dr.Dona, şi Călinescu şi Zambaccian - îţi 
permiteai să faci pictură, să exprimi liber ceea ce 
gîndeai".

Referitor la colecţionarul Mişu Weinberg, 
Cuciurencu mărturisea Ruxandrei Juvara- Mirza: 
"Weinberg, era prieten cu mine. Era un om vesel, avea 
o faţă rotundă, cu o pigmentaţie spre roşu, spre 
galben. De aceea am simţit nevoia unui accent în toată 
tonalitatea aceea de oranj şi roşu şi l-am făcut cu pipă 
în gură". Portretul lui Călinescu i-a pus probleme, pînă 
la urmă exigenţele istoriografului literaturii române s-
au reflectat în finalul lucrării, rezultatul fiind "o strînsă 
colaborare" între cei doi, lucru care se simte.

Colecţionarul D. St. Radulescu, scriitor, jurnalist al 
epocii, a proiectat o ediţie bibliofilă ilustrată a 
poeziilor lui Eminescu, solicitîndu-i lui Ciucurencu o 
suită de 12 ilustraţii pe care artistul le-a realizat în 
scurt timp, în tehnica guaşei.

Volumul nu s-a mai tipărit, războiul era în toi, 
lucrările s-au pierdut cu timpul, artistul amintindu-şi 
cu regret într-un interviu că a avut singura ocazie de a 
ilustra o carte.

Din 1948, odată cu înfiinţarea Institutului de arte 
plastice "N.Grigorescu" din Bucureşti, Ciucurencu 
activează ca profesor la catedra de pictură. Din această 
perioadă reţinem studiul de portret al "Anei Ipătescu", 
pictat în forţă, spontan, construit amintind de naturile 
statice în care culoarea era primordială.

Destinul artistului se împlinşte în anii de muncă la 
şevalet, arzînd continuu, sprijinit de talent, inteligenţă 
şi putere de muncă.

Ciucurencu a avut vocaţia profesoratului. L-am 
cunoscut cu cîteva luni înaintea plecării sale dincolo, 
în atelier graţie absolventului de atunci, pictorul 
Bogdan Pietriş.

L-am surprins lucrînd la şevalet, plăpînd şi bolnav, 
chinuit de idealuri dar şi de puterea Artei şi a regulilor 
ei de a o urma. S-a uitat la nişte crochiuri de-ale mele 
spunînd că sînt picturale, după care mi-a dăruit o 
revistă ARTA cu îndemnuri de bine în cariera care 
speram să o încep, scriind într-un colţ: "Ai grijă la 
cuţitul de paletă - Ciucurencu".

Modestia îl caracteriza pe omul Ciucurencu, 
talentul şi pasiunea pe artistul din el; crezul său artistic 
s-a adăugat artei româneşti prin tot ce fiinţa sa 
împlinea cu o mare nobleţe: artistul prin operă şi 
pedagogul prin concepţia sa limpede şi clară a ceea ce 
are de transmis discipolilor săi.

Cuciurencu aşteaptă şi acum la o sută zece ani, 
dacă i-ar fi împlinit, să fie comentat, redimensionat, 
reinterpretat şi iubit de istorie.

Ciucurencu - 110 ani
Traian MOCANU
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La cei 88 de ani proaspăt împliniţi în prima zi de 
martie, cu vorba drămuită, Solomon Marcus porneşte 
în comunicarea susţinută la acest congres de la titlul 
secţiunii A, Cunoaştere, Inovare, Practică şi abordează 
cunoaşterea reală, adevărată, cu finalitate, pe care o 
consideră deopotrivă tragică şi triumfătoare. 
Curiozitatea fiinţei umane de a înţelege lumea din 
jurul său şi de a se înţelege pe sine constituie izvorul 
principal al cunoaşterii. Curiozitatea vie a copilului 
dispare de-a lungul vieţii sau se orientează spre 
derizoriu, ceea ce-i dă caracterul tragic. Urmărind timp 
de peste 60 de ani aspectul sloganelor înşelătoare 
(demagogice) pe care le-a găsit iniţial la partidul 
comunist, iar acum la uniunea europeană, 
academicianul distinge mai multe etape în evoluţia lor. 
O primă etapă apare la mijlocul secolului trecut când a 
avut loc trecerea de la primatul paradigmei energiei la 
primatul paradigmei informaţiei (apar primele 
computere electronice cu program), ceea ce a constituit 
o mare schimbare în cunoaşterea umană. Sloganele 
revoluţia tehnico-ştiinţifică, integrarea învăţământului cu 
cercetarea şi producţia, interdisciplinaritatea rămân fără 
acoperire din cauza lipsei alfabetizării computaţionale 
a populaţiei. În anii '70 se face trecerea de la primatul 
hardului la primatul softului, accentul trecând pe 
puterea programelor de calculator, a algoritmilor ce 
trebuia să fie cât mai inteligenţi pentru a ne descurca 
cu complexitatea programelor, ceea ce a constituit o 
schimbare foarte importantă în evoluţia paradigmei 
informaţiei, trecerea de la societatea informaţională la 
societatea cunoaşterii care apare într-o perioadă în care 
o altă paradigmă se impune, cea a globalizării 
cunoaşterii umane, nu doar economică, financiară, 
politică, informaţională, comunicaţională, ci şi cea 

cognitivă. Ne aflăm în plină actualitate a sloganelor 
maioresciene ale Junimii apărute în urmă cu 150 de ani 
concilierea localului cu universalul, tradiţia cu inovaţia şi 
ordinea cu libertatea. Paradigma globalizării cunoaşterii 
umane rămâne nerezolvată şi astăzi. Apariţia 
internetului care-i începutul unei mari revoluţii ce va 
domina viaţa noilor generaţii constituie contextul 
istoric şi cultural în care se situează şi acest congres. În 
secolul al XIX-lea sloganul principal al cunoaşterii era 
savoir c´est prévoir, a cunoaşte înseamnă a prevedea, dar în 
secolul XX capacităţile predictive ale cunoaşterii devin 
marginale deoarece în ştiinţa post galileo-newtoniană 
fenomenele de autoreferinţă, de circularitate devin tot 
mai frecvente, separaţia casantă dintre obiect şi subiect 
nemaiavând loc. În cadrul ”privirilor proaspete” în 
ceea ce priveşte cunoaşterea de azi, academicianul 
distinge câteva aspecte: 

- cel elementar, guvernat de verbul a afla (unde, 
când şi cine); a degenerat la nivelul monden; o bună 
parte a manualelor şcolare se bazează pe acest tip de 
cunoaştere superficială, dar care se pretează la 
evaluarea pe baza unor baremuri obiective;

- o etapă ceva mai ridicată de cunoaştere este know-
how, guvernată de întrebarea cum ce constă în 
memorarea de procedee, de algoritmi, impusă de 
cerinţele utilitare ale vieţii sociale şi este partea 
pozitivă a rutinei;

- cunoaşterea care se încadrează pe deplin în 
cultură este cea care izvorăşte din nevoia de a înţelege; 
din păcate descurajată pentru că nu poate fi măsurată, 
evaluată; înţelegerea produce bucurie, deci o 
recompensă sufletească; scoaterea celor mai multe 
discipline şcolare din istorie, din poveste, este unul din 

izvoarele principale ale divorţului dintre a cunoaşte şi a 
înţelege; 

- părerea domniei sale este că şcoala ratează funcţia 
explicativă a cunoaşterii şi capacitatea ei de a ne 
surprinde şi ne întrebăm de ce tinerilor nu le mai place 
şcoala; 

- şcoala furnizează cunoaştere în primul rând de 
natură sintactică, care stă sub semnul corectitudinii, 
controlabilă prin baremuri operaţionale la examene şi 
prea puţin de natură semantică care stă sub semnul 
semnificaţiei, unde apar opinii, puncte de vedere, 
ipoteze; se uită faptul că cea mai mare parte a 
cunoaşterii umane are statut de ipoteză care apare sub 
forma mai mult sau mai puţin plauzibil şi nu apare în 
educaţia şcolară;

- în secolul XX s-au impus entităţi care nu se 
introduc prin definiţii tip gen proxim-diferenţa specifică, 
ci se introduc prin modul lor de comportament în 
diverse contexte, deci nu e vorba de cunoaşterea 
conceptuală, ci de cea contextuală;

- caracterul problematic al cunoaşterii reiese atunci 
când treci de la cunoaşterea înaintaşilor la ceea ce 
adaugi tu punându-ţi probleme; 

- dacă într-o problemă nu ajungi la stratul 
conflictual, generator de paradoxuri, înseamnă că n-ai 
săpat destul, în acest fel evidenţiindu-se aspectele 
conflictuale ale aunoaşterii;

- o mare suferinţă a culturii e că am rămas la o 
cunoaştere a fragmentului, nu a totalului, din cauza 
şcolarizării şi chiar a cercetării pe discipline;

Concluzia pe care o conturează cercetătorul este că 
o educaţie în care tânărul se contaminează de bucuria 
cunoaşterii umane va livra mult mai puţine derapaje 
spre violenţă fizică sau verbală, sau orientări spre 
derizoriu şi anodin decât se întâmplă în situaţia 
actuală în care în mare măsură, educaţia, ratând 
frumuseţile cunoaşterii ratează în mare măsură 
posibilitatea de a deveni un fenomen de cultură.

În uvertura ceremoniei decernării titlului de Doctor 
Honoris Causa academicianului Solomon Marcus, 
desfăşurată în limba latină (cu o traducere simultană 
pe ecran), s-a cântat Alma Mater Apollonia, imnul 
universităţii. Preşedintele fondator al universităţii şi 
preşedintele congresului prof. univ. dr. Vasile Burlui 
motivează în cuvântul introductiv alegerea limbii 
latine drept limbă de comunicare prin omagiul ce s-a 
dorit adus latinităţii şi ideii de uniune europeană prin 
asocierea la Republica intelectuală a lui Erasmus în 
care urma să se vorbească limba latină. Recunoaşte 
curiozitatea şi dorinţa nepotolite de vârstă şi statut ale 
academicianului de a se apleca asupra marilor idei. În 
Laudatio, conf. univ. dr. Mina-Maria Rusu creionează 
dimensiunea remarcabilă a personalităţii 
matematicianului fascinat de poezie şi teatru, a cărui 
operă recunoscută internaţional consolidează 
universul cunoaşterii complexe deschizând drumuri 
noi către sensuri adânci prin logica matematică, 
generalizând conceptul de cod de comunicare prin 
raportare la algoritm şi pentru literatură, arte, filozofie, 
recompunând paradigmele existenţei umane prin 
rafinări succesive. „.. aţi demonstrat că structurile 
matematice şi algoritmul stau la baza creaţiei, ca 
produs al harului, fiinţa noastră fiind aleasă drept 
spaţiu în care, in statu nascendi, se află paradigma 
fericirii de a cunoaşte” spune respectabila profesoară 
concluzionând că „...valoarea autentică nu are graniţe 
şi nici ţară, ci doar universalitate”. Valoarea 
cercetărilor de pionierat ale academicianului Solomon 
Marcus în domenii transdisciplinare a condus 
comunitatea academică apolloniană la ideea de a cinsti 
ilustra personalitate cu titlul onorific, acceptul acesteia 
onorând şi stimulând instituţia în demersurile ei 
ştiinţifice. După draparea candidatului cu însemnele 
rangului primit, acesta a muţumit pentru „bucuria şi 
onoarea de care am parte” subliniind apoi raportarea 
sa la Zona de Nord-Est a României, la Eminescu şi 
Creangă, la toţi marii matematicieni români al căror 
discipol se revendică, mărturisind că programul 
Junimii maioresciene a „devenit o adevărată grilă de 
lectură a întregii istorii culturale a României”. Un 
concert susţinut de cunoscuţii Tatiana Moroşanu (pian) 
şi Alexandru Moroşanu (cello) şi apoi de corala 
Academia de Muzică Veche sub bagheta lui Bogdan 
Cojocariu a onorat asistenţa şi momentul, 
individualizând în sens pozitiv acest congres ce se 
distanţează de locurile comune. Personalităţile 
participante, al căror drum s-a intersectat cu 
numeroase congrese în toată lumea, şi-au exprimat 
încântarea şi aprecierea considerabilă pentru excelenţa 
celui de acum.

Mediul academic ieşean s-a obişnuit ca în primele 
luni ale fiecărui an să participe la Zilele Apolloniei, 
manifestări ştiinţifice fondate de Universitatea 
Apollonia din Iaşi. Sub sugestivul titlu Pregătim viitorul 
promovând excelenţa, în cadrul acestor zile s-a 
desfăşurat în perioada 7-9 martie 2013 Congresul 
Internaţional ajuns la cea de a XXIII-a ediţie sub 
organizarea acestei instituţii de învăţământ superior şi 
a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Pentru 
a creea un spaţiu de reprezentare tuturor 
specializărilor pe care le asigură universitatea, 
congresul s-a desfăşurat pe cinci secţiuni: A – 
Cunoaştere, Inovare, Practică; B – Comunicarea în 
lumea globalizată; C – Vocea umană; D – Repere în 
medicina avansată; E – Cursuri şi demonstraţii 
practice. Deşi în curricula universitară apolloniană nu 
e prevăzută nicio specializare muzicală, în congres 
apare o nouă secţiune, C, unde specialişti în vorbire, 
dicţie, din învăţământul muzical şi din media 
abordează, după cîte se pare în premieră mondială în 
această formulă, temele care-i preocupă. De asemenea 
secţiunea E oferă studenţilor şansa participării la 
cursuri şi demonstraţii practice unde pot afla cele mai 
noi metode prezentate de specialişti de renume în 
domeniile medicină dentară (prof.univ.dr. Vasile 
Burlui, prof.univ.dr. Morris Clark), balneo-fizio-
kinetoterapie (prof.univ.dr.Ioan Apostol) şi tehnică 
dentară (şef lucr.dr Gabriela Haliţchi, tehnician Marco 
Vannini).

Participarea extraordinară a academicienilor 
Solomon Marcus, Răzvan Theodorescu, Teodor Dima, 
Carol Stanciu, Mihai Cimpoi, Ion Dediu, Constantin 
Marinescu, Constantin Toma aureolează lucrările 
congresului. Compania ilustră a celor peste 60 de 
oameni de ştiinţă, practicieni şi universitari din 
domeniile medical şi al comunicării din Belgia, Italia, 
Republica Moldova, Federaţia Rusă şi SUA denotă 
largul prestigiu de care se bucură instituţia 
organizatoare şi profesorii ei. Prezenţa specialiştilor 
apollonieni a determinat participarea numeroasă a 
colegilor de la universităţile de medicină şi farmacie 
din Iaşi, Bucureşti, Constanţa, Craiova, precum şi de la 
institute de cercetare sau de la universităţile umaniste 
şi tehnice de stat sau particulare din toată ţara cu peste 
150 de comunicări ştiinţifice din totalul de 247 înscrise 
în congres. Toate acestea profilează amploarea 
congresului şi calitatea participanţilor, deşi am amintit 
doar o mică parte dintre ei. Greu de ales la ce lucrări să 
asişti, când opţiunea presupune automat renunţarea la 
alte subiecte interesante. 

Am selectat să vă prezint ziua de joi 7 martie pe 
care am numit-o Ziua Solomon Marcus deoarece 
activităţile au gravitat în jurul acestui nume de care mă 
leagă amintirea vremurilor trecute, când citeam 
articolele domniei sale în revistele vremii mirându-mă 
că un matematician se ocupă de probleme umaniste pe 
care le explică atât de bine că înţeleg şi eu, un copil. În 
prima parte a zilei, academicianul aflat de mult într-o 
relaţie de suflet cu Universitatea Apollonia, a făcut 
incursiuni în cunoaştere sub titlul Slogane înşelătoare, 
priviri proaspete, iar  în cea de a doua, eminenta 
personalitate a primit din partea instituţiei de înalte 
studii titlul onorific de Doctor Honoris Causa.  

                        
Matematician ca formare, Solomon Marcus este 

unul din iniţiatorii cercetărilor româneşti şi mondiale 
de matematică aplicată la ştiinţele naturii şi la cele 
sociale, de semiotică, filozofie, istoria ştiinţei, 
lingvistică şi poetică matematică. Sutele de cărţi şi 
articole publicate tratează modelele matematice în 
folcloristică, modelele analitice ale limbajului, 
modelarea matematică a unor categorii lingvistice, 
analogii şi diferenţe între limbajele naturale şi cele de 
programare, modelul topologic al limbajului poetic şi 
modelul algebric al limbajului ştiinţific, modelarea 
matematică a strategiei în teatru, modele matematico-
lingvistice în domeniul artelor vizuale, semiotica 
diagnosticului medical, abordarea matematică a 
studiului nevoilor umane,  aspectul conflictual al 
comunicării umane etc. Academician, profesor invitat 
al mai multor universităţi din lume, membru în 
comitetul editorial al unor prestigioase publicaţii din 
ţară şi din străinătate, a fost distins cu mai multe 
premii printre care cel al Academiei Române pentru 
lucrarea Gramatici şi automate finite, prima monografie 
de lingvistică algebrică din lume. 

universitaria
Solomon Marcus şi cunoaşterea 
umană

Cornelia APOSTOL
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după schiţele cărora Hagea a  ridicat  un furnal de topit 
fum pe Dealul cel Mare,  astfel, fiind numit, printre 
precursorii obţinerii fontei în ţara noastră. La înjghebarea 
atelierului său de stomatologie ecvestră şi de potcovit 
cabaline, Ioanisie a studiat  timp de trei ani  metodele de 
obţinerea a oţeluilui pur, din teoriile lui Hagea, după care 
a reuşit să-i fure meseria, cum se obişnuia pe atunci. Ne 
vom mîndri cu acesta, declarau politicienii vremii, în timp 
ce Hagea o zbughise peste pădurea Gavanului şi pîrîul 
Lipovei, sărac lipit, cu o traista pe umăr, şi cu daroghetipia 
în suflet. Visul său neîmplinit încă.  Însuşi Melenau 
Logoridies, ruda caimacanului,  a ridicat glas în Divan: 

- Aşa se întîmplă cu geniile, pleacă atunci cînd le tună, 
şi te lasă mofluz!...

 În fruntea carului de foc, Hagea arăta magnific, 
dimpreună cu măscăricii, înghiţitorii de săbii  şi femeile  
libere de orice profesiune,  se afişa aproape gol, deasupra 
umerilor săi,  risipind o tunică subţire din pînză de 
paianjen, cu un toiag în mînă, un coif de aramă pe cap, iar 
în picioare  purta nişte sandale aurite, cu aripi. Cei din 
Homiceni îşi aminteau  cum îşi  ridicase  singur  bordeiul 
sub Dealul cel Mare, cu sentimentul că aripile de la 
picioare şi toiagul de aur, furate din  templul lui Marte, 
din Roma, în timpul peregrinărilor sale,  îi confereau  
dreptul de a ţine familie şi de a călători. Se căsători în 
grabă cu o fată neasemuit de frumoasă din Scheia, care 
lucra la bucătăria baronului Stîrcea. Puse ochii pe ea încă 
de la vîrsta botezului, fata  lucrînd sub nume de 
împrumut, pentru a nu se descoperi falsul vieţii ei şi taina 
ce-o lega de pămînteni. El însuşi o boteză, în apa pîrîului 
Alb, scufundînd-o de trei ori, pentru a cunoaşte taina în-
creştinării, acolo, în bulboana de la  Coasta Morii. O făcuse 
în absenţa oricărui martor, fata nefiind născută din părinţi 
adevăraţi, ci doar nuntită cu zeul. I-a pus numele Catrina. 
Hagea şi-o însuşi , fiind pe veci femeia lui, ca s-o 
întărească în credinţa supunerii, să-i facă un cîrd de fete şi 
băieţi, toţi de culoarea zmeurei crude. Aşa se şi întîmplă, 
din  lipsa laptelui  cald şi a pîinii, copiii lui Hagea se 
năşteau înainte de soroc, purtînd  pe chip pecetea unei 
boli ciudate, pe care tatăl lor, în clipe de extaz, o numi 
boala ochilor galbeni. O boală fără cauză aparentă, dar 
sigur venea odată cu primăvara, pînă ce înverzeau urzica 
şi ştevia.  Cîţiva din copiii lui Hagea mureau înainte de 
vreme, şi erau îngropaţi,  de către  propriul tată,  în spatele 
bordeiului, sub un zarzăr cu flori de zăpadă. Iar cei 
însemnaţi, cu coadă de porc şi urechi de măgar, mureau 
înainte de a se naşte. Catrina aducea pe lume cîte trei  
gemeni, înlocuindu-i pe cei muriţi, astfel, în casa Hagea, 
şeptelul uman era refăcut în totalitate. Mulţi s-au minunat 
de calităţile acelei femei... Catrina va fi socotită drept izvor 
de maternitate, şi contributoare fertilă la înflorirea viţei de 
mari talente ale acestei naţii, de aceea i se va acorda titulu 
de Mamă Eroină,  la împlinirea vîrstei de 20 de ani, pentru 
că avea 23 de copii, toţi în viaţă, număraţi după împlinirea 
vîrstei de un an, fără ca privighetoriul Ciornei să-i pună la 
socoteală pe cei decedaţi de moarte bună, şi pe cei ucişi în  
Marele Război. Ordinul  regal din 8 noiembrie 1871, copiat  
după modelul zapiselor  Imperiului Rus şi al altor imperii, 
viza salvarea neamurilor de la pieire, şi fusese dat în 

prelunguirea celui din 1856, cînd a fost abolită scalvia 
ţiganilor. Prin acest Ordin, s-au instituit titlurile Gloria 
Maternităţii, şi Medalia Maternităţii, cu trei clase,  pe care 
Catrina le primi din mîna regelui său, dimpreună cu 
Ordinul Elefantului, din partea reginei Danemarcei, şi 
medalia Bene Merenti, înfiinţată special, pentru această 
femeie, prin Decretul regal nr. 314 din 20 februarie 1876, 
medalie inspirată de o distincţie similară instituită de Casa 
Princiară de Hohenzollern. Ce mîndrie pe casa Hagearău! 
Zilnic, cei 23 de copii făceau cu rîndul lustruiind bustul 
regelui Carol, din banul de aur,  tînăra mamă deplîngînd 
absenţa favoriţilor din medalie, dar şi renta viageră 
promisă de reprezentanţii statului. Catrina dovedi prin 
viu grai că nu poate munci,  singura sa menire  fiind aceea 
de a naşte pui vii.

Hagea  dispăruse la vremea aceea, copiii rămînînd în 
grija mamei sale şi a lui Jidanaşu, care exersa pe ei una din 
metodele moderne de educaţie şi vindecare: ergoterapia. 
Nu-i păsa de ce lăsa în urmă,  el  îşi făcea datoria de a  
umple lumea cu hazul misiunii sale, care lega mai 
profund spiritul de materie, şi pe om de idealurile 
imediate...  Aşa  se pomenise intrînd în acest vad nou, cu 
lume colorată, de artişti pionieri ai teatrului şi jongleori ai 
circului universal, protagoniştii, comedianţi adunaţi din 
toată lumea, circari de toate vîrstele şi rasele,  care-l jucau 
pe Eschil, Schaespeare şi  Alecsandri, făceau scamatorii şi 
aduceau în faţa Homicenilor pe Vasilache şi pe Mărioara. 
Anul fusese bogat, livezile pline de fructe de aur şi viile 
tolănite cu struguri cît cofa, pe Dealul cel Mare. Sfatul 
bătrînilor şi-a dat acordul ca saltimbancii să-şi găsească un 
loc în Cetate, satul lor semănînd, cu un amfiteatru uriaş, în 
aer liber,  în arcul dintre Pădurea Şipotului şi Iezna, iar 
artiştii puteau să joace la orice oră din zi şi din noapte, în 
plină natură dezlănţuită, fără nici o jenă. Primul spectacol 
a fost programat după apusul soarelui,  prinzîndu-i pe 
spectatori la adăpatul vitelor sau la gătitul mîncării, iar pe 
Mărioara sub vişini preparînd tincturi. Maria lui Sîli,  de 
mînă  cu soţul său, Sîli a Lui Iordache cel Mare,  au coborît 
la Poarta Ţărnii, pentru a vedea cu ochii lor comedia. 
Văzînd cu ochii lor animalele fioroase, s-au spăimîntat atît 
de tare că s-au perpelit la întoarcere, în jarul din faţa sobei, 
unde-şi omorau păduchii. Era ca-ntr-o sărbătoare, cînd au 
început toţi  laolaltă şi în acelaşi timp, să joace teatru,  fără 
a ţine cont de epocă, stil şi coregrafie, piesele fiind  cîntate 
şi dansate, după tipicul grecilor antici, cînd scena era 
inundată de ţapi, înfăţişînd nişte făpturi ciudate pe care le 
numeau sileni şi satiri, iar corul se făcea vocea unui popor 
trist, căzut în dizgraţia zeilor. Instrumentiştii cîntau la 
ghitară, trompetă şi aulos, instrument la vederea căruia  
copiii aşezaţi în primele rînduri, de-a hoarda, în cortul cel 
mare care era  cerul înstelat, făceau mare haz, pentru că pe 
scenă intra o femeie grăsană, care sufla o melodie 
languroasă, nedescoperită de urechile lor,  dintr-un 
instrument semănînd cu un fluier, dar cu două tuburi care 
se îmbrăţişau şi se iubeau, şi felurite găuri de pus 
degetele. Cînd femeia aruncă masca, şi-şi descoperi 
pieptul, se auzi un ţipăt de groază, în mulţimera fascinată 
de cîntece străvechi, femeia era un bărbat hidos, cu barbă 
bezmetică şi cu trupul excesiv de păros, iar în loc de 
picioare afişa nişte copite scorţoase, care scurmau viforos 
nisipul arenei. Hagea fusese desemnat de către zei  
regizorul acelui grandios spectacol, desfăşurat sub cerul 
liber. Apariţia sa pasageră în scenă oferea  un tonus 
superb desfăşurării epice, el însuşi fiind actor, corifeu, şi 
zeu,  purtînd  pe trup harul lui Hermes, iar în spirit, pe  
Dionis. Artiştii îşi cunoşteau perfect rolul, intrau în cercul 
de pămînt bătătorit, arena de la Poarta Ţărnii, unde băieţii 
jucau poarca,  ocheau un  punct din univers, şi-şi 
întîmpinau partenerul  de joc cu gesturi larg deschise. 
Purtau o   mască ciudată  pe chip, iar masca aceea delira 
într-un  trup de  femeie... Recitau versurile într-o limbă 
care semăna mai mult cu sanscrita decît cu greaca veche, 
stilul jocului  se schimba din mers, muzica, dansul şi 
versurile fiind combinate în aşa fel, încît  ofereau celor 
cîţiva spectatori osteniţi de vraja spectacolului, senzaţia de 
cădere în abis. Spectatorii  intrau într-un tub încărcat de 
lumină fierbinte, ascultau glasuri diavoleşti, blesteme 
superbe şi rugi fermecate,  care le devorau nu doar carnea 
şi sufletul, ci însăşi glagoria lor de oameni simpli. Lumina 
curgea din văzduh, cînd puternică lovind  luminile 
ochilor, iar ţapii se făceau nevăzuţi în taina  lumii lor, cînd 
alinătoare şi dulce, subliniind, cu nuanţe celeste, feţele 
bucălate ale actriţelor  blonde, şi a unor copii tragici. 
Magicienii teatrului nou de avangardă, care se lansa aici 
cu fast, foloseau din plin lumina naturală a stelelor, în 
scenografia simplă a satului,  o lună solitară obturată de 
nori, dar şi de harul divin cu care erau înzestraţi ochii 
actorilor.  Aceştia proiectau pe ecranul uriaş, care acoperea 
arcul de cerc din Ceriul satului, unind pădurea cu 
duhurile, harul  lor artistic prin mijloace tehnice arbitrare. 
Feţele actorilor se zăreau  cu dificultate din ultimile 
rînduri ale amfiteatrului, dar măştile mari, colorate, 
ofereau închipuirii spectatorilor bruma de adevăr artistic 
de care aveau nevoie. Loveau pămîntul cu tălpile desculţe, 
cei fericiţi purtau opinci din piele de porc, iar femeiele 
botine din piele de vultur, în semn de protest pentru 
deşănţarea actorilor. 

Saltimbancii   şi-au plasat corturile la Poarta Ţărnii,  
ocupînd vîrtejul, Bahna lui Stan, şi o parte  din Ceriul de 
sub culmea bisericii... Mulţimea căruţelor trase de cai 
vajnici, catîri şi prepeliţe sălbatice, depăşi imaginaţia  
Marioarei, iar mirosul de capră şi animal venetic îi 
transformă simţurile în gîndăcei rozători, făcînd-o să  
scape  din mîni retortele şi sticlele,  în care prepara 
tincturile de toamnă. Era o  duminică ploioasă dinspre 
sfîrşitul  lui septembrie, cînd turma de elefanţi, urmărită 
de înghiţitorii de săbii, trecuse  peste pîrîul Alb, 
afundîndu-se în mlaştinile de la  Coasta Morii. Printre 
arini,  răchitiş şi rugii de zmeură sălbatică, animalele au 
trăit cîteva zile iluzia libertăţii, în amintirea acelor locuri 
natale, din Africa, consumînd după ani şi ani de 
captivitate hrană  crudă, sorbind cu trompele, din iazul 
morii, cea mai curată apă de pe pămînt. S-au aşezat de-a 
valma, fără să ceară încuvinţare vreunei autorităţi, ca şi 
cum erau stăpîni acolo de cînd lumea. Circarii şi-au 
montat corturile în mijlcoul ariei de la Poarta Ţărnii, 
stîrnind o hărmălaie de rîs şi batojocură, omule, cum 
strigă Marioara, ce-avem noi de-a face cu şătrarii.

- Nu-s şătrari, femeie, sunt artişti!
Sosirea căruţelor cu saltimbanci aduse darul schimbării 

în Homiceni, după noaptea izbucnirii dezastrului, La 
Jidanaşu. Cînd au sărit să stingă focul, mirosea a rug şi 
carne arsă. Vasile Isachie Chiric s-a ocupat de sufletul 
celor decedaţi în cumplitul incendiu, constatînd, 
dimpreună cu părintele Ioanichie cel Nou, că troiţa a fost 
salvată de la nenorocire, fiind atît de vie în amintirea 
privitorilor,  că multă vreme va fi invocat cuvîntul lui 
Dumnezeu. Pe atunci, Ioanisie se obişnuise cu biblioteca 
de la Schit, lecturînd din chirilică primele texte pomenite 
de Misonar, în Cărţile de Hotărnicie. 

Circul a sosit cu tot alaiul de artişti,  vite şi cai, şi alte 
animale ciudate, care alergau înnebunite pe imaşul ars de 
vară, în efortul de a se adapta. Tuna şi fulgera, ca în zilele 
de vară, deşi temperatura coborîse la cea de îngheţ. Era 
semn  că vor fi bine primiţi de comunitate. De cînd 
participa la slujbele de vecernie,  Ioanise îşi pierduse darul 
de a jugula  fulgerul şi a dirija puterea tunetului spre alte 
zări. Mii de corturi au fost instalate  cu nechibzuinţă, 
ameninţînd stabiltatea naturii şi ultimile impresii ale lui 
Ioanisie privind dispariţia Jidanaşului. Primi  înţelegere 
din partea adunării bătrîniilor, pentru  cercetarea ultimilor 
rămăşiţe pămînteşti ale răposaţilor, răscoli cenuşa cu vîrful 
degetelor, o acoperi din respect pentru morţi cu resturi 
vegetale  şi, copleşit de tristeţe, amînă cercetarea după 
încetarea ploii.  A burat toată toamna, zilele se îngustau 
sub pojghiţa brumei, pe cînd  artiştii hăituiţi de vremne 
rea,  şi-au mutat caii şi căruţele cu coviltir, pe pajiştea din 
Ceri, sub  apărătoarea unei pădurici de sălcii. Spre 
mijlocul toamnei, cocostîrcii întîrziaţi şi-au  închinat  
fruntea unui anotimp iernatic. Ioanise dispăruse iarăşi, 
Marioara bănuia că se ţine cu artiştii, gîndind că va veni 
ziua cînd o să dispară definitiv din sat, cum i-au prezis 
ursitoarele.  Isachie Chiric, pătruns de importanţa unei 
misiuni epocale, ţinea sfatul bătrînilor în casa lui 
Săndulache Burduja. Au reuşit, în tîrziu, să dea act de 
virtute,  consimţind să-i primească pe indivizii aceia 
satancii care au dat năvală în satul lor. Au ridicat mîna şi-
au votat cu toţii.

- Da, au tunat Săndulache Burduja şi Vasile Filip, dar 
să nu schimbe culoarea ierbii, pe urmă ce-or mai mînca 
vitele? ...

Vorbele acela au cîntărit mult în decezii, privighetoriul 
Ion Ciornei fiind investit cu puterea obştei, ca saltimbancii  
să  menţină iarba curată şi ordinea publică. Mai întîi, au 
aflat că Misionarul s-a întors dimpreună cu saltimbanicii, 
din peregrinările sale. L-au văzut la Poarta Ţărnii, purta 
chipul neguros al lui Hagea, şi că era mai tînăr ca 
niciodată.  Zvonul că fusese angajat la baronul Agape, ca 
rîndaş  la grajduri, fusese doar o găselniţă a minţii lor, ca 
să scape de frica  mercurului, un metal ucigaş care făcea 
victime prin Europa. Ţiganul poseda taina acelui fluid 
argintiu, din care obţinea toate metalele, şi pe care le 
folosea cu zel, în laboratorul său de sub Dealul cel Mare, 
la obţinerea pietrei filosofale. Progresele au fost 
semnificative, după marea întîlnire cu Săndulache 
Burduja, de la  Cuci. Sub Deal, într-o scobitură de stîncă, 
îşi ridicase din iniţiativă proprie un laborator alchimic, cu 
gînd, să se ştie  că protoştiinţa  reprezintă cea dintîi treaptă 
a luptei omului cu ocultismul barbar şi ignoranţa 
religioasă, către promisiunea vieţii  veşnice. Achizionă  de 
la primii alchimişti ai secolului XII,  echipamentele de 
labrator, ingredientele chimice, şi procedurile de obţinere 
a apei regale.  A trebuit să-l înlocuiască pe Dumnezeu cu 
mercurul, în actul său demiurgic,  observînd calităţile 
fluide ale acestui metal oportunist, pe care l-a descris în 
prima sa carte, Opus Magnificum. Opus, în care a descris 
amănunţit procedura  fabricării potcoavelor. În urma 
acestui demers colosal, a devenit unul dintre cei mai 
vestiţi făurari  din Moldova, atelierul său fiind omologat 
de metalurgi vestiţi ai epocii, precum Thomas şi Martin, 

sertarul cu manuscrise
Jocul de Sunedru. Circarii
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Că moldovenii din stânga Prutului au de ani buni 
predilecţie pentru munca în afară, se ştie. Că nu-s 
tocmai puţini cei ce o fac, a remarcat şi staff-ul Băncii 
Mondiale. Statisticile respectivei Bănci ne arată că 
numărul în chestiune tinde către milion. Adică, nici 
mai mult, nici mai puţin, unul din patru-cinci 
basarabeni buni de muncă ia calea străinătăţii pentru 
o slujbă mai bine plătită. Mulţi ani am ştiut despre 
aceştia că urmăresc să se stabilească permanent în 
ţările cu dare de mână, fiind asimilaţi, într-un final, de 
noile societăţi. Numai că, în zilele noastre, începem să 
avem de-a face cu tot mai multe situaţii în care 
„cetăţenii pleacă şi se întorc în permanenţă, după care 
revin pentru totdeauna la ţara lor de baştină” (lucru 
bine remarcat de liderul moldovenilor ontarieni - Ala 
Mândâcanu). Aşadar, dincolo de importanţa 
proverbiabilelor remitenţe financiare (sume trimise 
periodic „acasă” de cetăţenii care lucrează în 
străinătate), încep să se impună şi cele sociale ori 
politice. Vorbind de diaspora moldovenească, să 
spunem că - numai în privinţa a ceea ce înseamnă 
asociaţii bine organizate – o regăsim în aproape 30 de 
ţări ale lumii. La Congresul al V-lea al Diasporei 
Moldoveneşti, din toamna trecută, au participat 
reprezentanţi cam din fiecare dintre acestea. Acesta a 
arătat, într-un fel, măsura implicării statului în 
soluţionarea problemelor specifice ale diasporei. Pe 
de altă parte, s-a putut vedea şi dispoziţia diasporei 
de a se implica, la rându-i, în procesele economice, 
sociale, academice şi politice din ţară. Cât de 
important este acest lucru, remarcăm din spusele 
şefului Executivului moldav de la acel moment (V. 
Filat): „Acum avem misiunea de a recupera acei ani 
pierduţi în procesul de modernizare a ţării. Indiferent 
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În loja nopţii
Horia ZILIERU

de cât de grele sunt timpurile, după mulţi ani pierduţi 
şi plini de dezamăgire din perioada comunistă, 
Moldova a început, în sfârşit, să progreseze…” Tot 
acesta, pe un ton ceva mai dramatic, amintea că „Mai 
simt şi o durere pentru faptul ca atâţia concetăţeni de-
ai noştri au fost nevoiţi să plece din ţară. Şi de aceea 
vreau sa lucrăm împreună pentru un viitor în care 
cetăţenii noştri nu se vor mai simţi forţaţi să plece de 
acasă din cauza condiţiilor economice.” Acuma, 
dincolo de sentimentalisme ori alte lucruri criticabile, 
trebuie recunoscut că în ultimii doi-trei s-a putut 
consemna şi apariţia unor rezultate concrete ca 
urmare a eforturilor statului.   Între acestea, 
negocierea şi semnarea mai multor acorduri bilaterale 
cu importante ţări de destinaţie în domeniul protecţiei 
sociale a lucrătorilor migranţi. Toate prevăd egalitatea 
de tratament, astfel încât persoanele asigurate în 
Republica Moldova, în cazul desfăşurării unei 
activităţi pe teritoriul unui stat contractant, să aibă 
aceleaşi drepturi şi obligaţii de asigurări sociale ca 
cetăţenii proprii ai celeilalte părţi contractante. Apoi, 
preluând cumva modelul din dreapta Prutului, a fost 
creat recent Biroul pentru Relaţii cu Diaspora (aflat în 
subordinea directă a Prim-ministrului). Faptul că 
politicile ce ţineau de diasporă erau şi rămân 
complexe şi multiple, fiind implicate diverse 
ministere în căutarea de soluţii, reclama explicit 
edificarea unei structuri care să asigure un canal 
permanent de comunicare Guvern-Diaspora şi 
Diaspora-Guvern. Atribuţia de bază a Biroului este 
coordonarea tuturor acţiunilor şi programelor de stat 
ce vizează diaspora, dar acestuia îi revine şi sarcina 
promovării imaginii Republicii Moldova pe plan 
internaţional. Una peste alta, poate şi ca urmare a 
democratizării vizibile a societăţii moldave, nu se mai 
poate spune că nu avem de-a face cu o mobilizare 
notabilă a asociaţiilor din diaspora, a instituţiilor de 
stat şi a altor organizaţii basarabene în acţiuni comune 
menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării de 
peste Prut. 

Ignorând aceste posibile şi fascinante itinerarii, 
Riri îşi petrece vacanţele în Iaşi.

De ce vine Riri la Iaşi ?! O întrebare ce duce la 
răspunsuri pline de gânduri, de stări, de aducere 
aminte, de emoţii, de nostalgii. Vine la Iaşi pentru a 
se regăsi pe sine; la Iaşi – misteriosul, vechiul, şi 
dulcele târg al Ieşilor – , adică locul în care simte 
zvâcnirea în sânge, minunea primului sărut, primele 
suferinţi lirice, locul în care-şi aude şi acum ecoul 
paşilor ei mici şi eleganţi, aici o regăseşte pe 
adolescenta circulând prin visele dulci şi fabuloase 
ale băieţilor sărutându-i fularul nins şi eşarfele 
parfumate cu dorinţi şi fluturări ameţitoare... Vine 
aici pentru că numai aici îşi umple fiinţa cu un 
dureros trecut, un trecut care, ca orice trecut, n-o să 
se mai întoarcă niciodată. Dar Riri, sprijinindu-se de 
dor, vrea să facă din ce-a fost un azi, chiar dacă aerul 
din preajma teiului din Copou rămâne inefabil şi de 
neatins, ci doar de trăit.

Vine la Iaşi pentru că aici există Teatrul Naţional, 
Opera Română, Filarmonica şi multe multe librării şi, 
astfel când pleacă de aici sufletul ei e încărcat cu 
spectacole şi concerte, cu bucuria de a-şi fi întâlnit 
actorii cu care a rămas într-o relaţie spirituală 
dătătoare de bucurii estetice.

Vine la Iaşi pentru că aici, când se pomeneşte în 
faţa casei de pe strada Mârzescu, simte că e acoperită 
de bunătatea mamei, de glasul şi braţele tatălui, de 
acel abur al amintirii, abur pe care dacă îl destramă 
întrezăreşte conturul fetiţei, apoi al adolescentei care 
începuse să ştie că e frumoasă, pe domnişoara care 
afla că e deşteaptă.

Vine la Iaşi pentru că aici se află şi cei care, dacă 
nu şi-au putut procura un paşaport pentru Ţara 
Sfântă şi-au luat un paşaport pentru eternitate.

După ce şi-a bucurat prietenii cu multe şi 
generoase cadouri, Riri se îndreaptă cu emoţie spre 
cei mai neuitaţi prieteni – străzile, casele vechi, 
copacii şi gradinile Iaşului, luându-şi copilăria de 
mână, îmbrăţişându-şi adolescenţa şi respectându-şi 
viaţa – cea de dinainte de plecare – , Doamna Riri se 
apucă de trăit un plin de dulceaţă şi de durere trecut.

Când vine în România, Riri nu pleacă de tot din 
Israel, după cum atunci când se întoarce în Israel nu 
pleacă de tot din România.

Rostind aceste silabe, ai putea crede că este un 
exerciţiu de dicţie ... , sau vreun tril înălţat din 
cântecul unei păsări, sau, poate, un descânt coborând 
pe fruntea unui copil în pragul somnului.

Dar dacă unim aceste două silabe, şi spunem, Riri, 
imediat înţelegem că este vorba de un nume. Un 
nume care arată a fi o intrare într-o poveste; o 
poveste cu un capăt într-un pământ care i-a dat 
Mamă şi Tată, un pământ pe care şi-a trăit sfânta 
copilărie, tulburătoarea adolescenţă şi prima iubire, 
un pământ pe care şi-a întâalnit soţul – viitorul tată al 
copiilor – , un spaţiu în care şi-a trăit speranţele şi 
dezamăgirile. Iar celălalt capăt al poveştii este 
pământul în care şi-a regăsit şi Neamul – Ţara Sfântă.

Ceea ce uneşte aceste două tărâmuri existenţiale 
este frumuseţea şi nobleţea Doamnei Riri, dragostea 
pentru fenomenul estetic, fie că e vorba de muzică, 
artă plastică, literatură – poezie şi roman, fie că e 
vorba, mai ales, de teatru, pasiune răvăşitoare şi 
constantă.

Riri a plecat din România în Israel, adică a început 
să călătorească de la un capăt la celălalt al poveştii.

Ajunsă în Ţara Sfântă, a înţeles că se află într-un 
spaţiu administrat de insuşi Autoritatea Divină, într-
un spaţiu locuit de un popor căruia i s-a hărăzit un 
destin – istoric, religios şi cultural – de excepţie. Dar 
a mai înţeles că acelaşi spaţiu îţi cere să te adaptezi 
unor noi condiţii, unei realităţi care ţi se arată 
favorabilă doar dacă o iei în serios, dacă te iei în 
serios pe tine însuţi.

Doamna Riri, a trecut prin experienţe complexe, 
totale, toate fiind adevărate încercări existenţiale, 
momente în care i-au pus în valoare calităţile unui 
om dotat cu inteligenţă, farmec, putere de muncă şi 
capacitate de adaptare.

De la exercitarea profesiei de avocat ( într-o limbă 
ce-i fusese necunoscută până atunci ... ) ,  până la arta 
şi devotamentul cu care şi-a crescut cei 2 copii ( copii 
care, acum, au copii ... ) , până la performanţa 
profesională într-un sistem judiciar cu particularităţi 
ce-l fac foarte diferit de cel din România şi până la 
conservarea unui cămin prin tandreţe şi devoţiune, 
alături de un partener distins inginer şi profesor 
universitar – Nelu Branţei – despre care acum, din 
nefericire vorbim doar la timpul trecut, Riri şi-a 
dovedit capacitatea de efort şi dragostea.

*
Doamna Riri se simte bine, este fericită în Israel, 

ţara ei hărăzită de Dumnezeu şi de destinul ei 
particular, ţara în care e aproape de copii şi de 
nepoţi, pământul în care se odihnesc soţul şi părinţii 
ei, ţara în care trăieşte de milenii o istorie unică 
exprimată prin nenumărate edificii religioase şi 
arhitecturale.

Dar Riri, nu-şi petrece vacanţele de vară în Israel – 
acest mare muzeu plin de istorie şi sacralitate : Riri 
alege să vină în România, la Iaşi.

De ce vine Riri la Iaşi ? 
Ar putea să-şi petreacă vacanţele oriunde ... dar ce 

să caute pe Coasta de Azur ?! Acolo n-o să găsească 
niciodată mahalaua Ţicăului, unde te poţi întâlni şi să 
stai de vorbă cu Ion Creangă şi cu fabuloasele sale 
povestiri.

Nici la Paris n-ar putea nimeri pe străduţele alea 
mici şi dulci, cu case fără nici o pretenţie, dar cu 
grădinuţe tihnite, cu zambile şi stânjenei, cu 
cerdacuri pe care, de-a lungul vremii, s-au pus la 
dospit zăpezi blânde, ploi morocănoase dar 
gânditoare, cu zori curate ca sufletul de copil şi nopţi 
de catifea aşternute pe mahalaua în care se face omor 
din dragoste.

Să se ducă la New York ? Nu. Ce folos că uriaşul 
ăla de Central Park e frumos, întins, bine organizat, 
dacă nu are şi nu e guvernat de teiul lui Eminescu ale 
cărui ramuri adie în ritmuri de sonet şi la umbra 
căruia s-a trăit iubirea aceea a cărei măsură este iluzia 
şi suferinţa.

Ri-Ri
Un suflet – două patrii
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INTERCOSMOS
întru neuitarea prietenului meu

Poetul Anghel Dumbrăveanu 

Planeta Venus în visări secrete
îi întocmea din cratere mormântul
pe axa orfică voltând avântul
şi spaţiul orbital extins. Florete

loveau frontal şi inelar cuvântul
lui Empedocle. Nu-l strigau cu sete?,
când patru elemente minarete:
apa şi focul aerul pământul

sfârşeau poemul. După deflorare
al lacrimii disc/frână la ieşire
scana o scriere cuneiformă.

Sunt tot pe locul meu la decolare?
unul spre altul într-o rătăcire
accelerînd-o nava cruciformă. 

Ionel BOSTAN

Diaspora moldavă şi legăturile cu
ţara

Constantin POPA
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să te ignor, dar apari la fiecare colţ, la fiecare 
răscruce, la fiecare amintire. Te alung şi revii cu 
încăpăţânarea fantomelor din filmele proaste. Hm, 
alunec în metafore banale şi tu meriţi mai mult, 
iubitul meu inefabil, ursitul meu, necunoscutul 
meu... Meriţi romane fluvii, pagini nesfârşite de 
cuvinte rostogolite în împletiri fabuloase care să 
reconstruiască universul. Dar până la desfăşurările 
epopeice, nu am decât umilele mele încercări, 
mâzgălituri în drumul către tine. Citeşte-le, ascultă-
le şi aruncă-le. Nu sunt nimic altceva decât urme de 
paşi, rămăşiţe de sentimente. Deşeuri.  

Scrisoarea numărul 10
Aici şi acum. E atât de bine să te adăposteşti în 

rotundul clipei prezente. Da, va deveni trecut. Da, se 
va pierde în curgerea nesfârşită, dar deocamdată e 
singurul lucru palpabil. Singurul lucru al nostru. 
Efemer, dar cert.

Aici şi acum am certitudinea ta. Dincolo de iluzia 
otrăvitoare a viitorului, dincolo de fantoma 
sufocantă a trecutului. Aici şi acum, mărite prinţe, 
există noi. Ar trebui o pecete şi un blazon pentru 
această minune a clipei. Minune sau fantasmă 
ucigătoare. Căci gândul meu nu este al tău. 
Certitudinea mea nu este a ta. Deşi acum şi aici eşti 
lângă mine, nu pot trece de fortificaţia privirii tale. 
Şi-atunci revin la incertitudini. Poate. Posibil. 
Nisipuri mişcătoare. Singurele în care pot avea 
încredere. Ehee, ce paradox încântător, dragul meu.

 Scrisoarea numărul 11
Cât de adânc poate fi abisul dintre înălţimile 

euforiei şi întunericul deziluziei, cât de iremediabilă 
prăbuşirea de acolo sus de lângă vulturi între 
viermii orbi şi colcăitori...

Fiecare fericire conţine în ea sămânţa prăbuşirii... 
Ştiam asta, o presimţeam, cu fiecare zâmbet al tău, 
cu fiecare vorbă liniştitoare. În mărul roşu ai ţinut 
ascuns viermele gras, puhav al destrămării. Era 
acolo în mijlocul luminii, urzindu-şi lucrarea 
mârşavă. Şi apoi, din nou, totul a devenit inutil şi 
absurd şi fiinţa ta mai inefabilă ca niciodată, şi 
suferinţa mea, redundantă. Ce escatologie ieftină – 
sufletul meu în ruină! L-aş arunca mototolit la prima 
ghenă.

Scrisoarea numărul 8
Am vorbit azi. Am dialogat cuminte, politicos. 

Tu în pătratul tău, eu în al meu. Tu în castelul tău cu 
şanţ adînc de apărare, eu din turnul meu înalt şi 
pierdut în nori. Ne-am trimis solii cu steaguri de 
recunoaştere, am ambalat sentimentele în armuri 
impenetrabile şi am defilat apoi cu trofee invizibile, 
dar atât de concrete. O, şi ce paradă superbă a mai 
fost! Cu surle şi trâmbiţe! Cu priviri aruncate avid în 
salturi mortale şi defilări orgolioase de păun.

Şi pentru ce tot acest spectacol sinistru de ridicol, 
prinţul meu? Pentru ca tu şi cu mine să mânuim 
cuvintele ca piese pe tabla de şah, adânc împletite în 
reţeaua de strategii şi intenţii, dar separate abrupt – 
două împărăţii de întuneric şi lumină. Alb – negru. 
Alb – negru. Tic – tac. Tic – tac. Eu – tu. Eu – tu. 
Nimic. Un ritm monoton. O liniuţă de pauză între 
noi. Ah, câtă splendoare irosită, domnul meu! 
Pentru că iubiri din astea au mai fost. Ai auzit? Au 
mai fost...

Scrisoarea numărul 9
Te caut din nou. Zgreapţăn cu unghia prin 

umbre ca să dau de lumină. Iată, în cinstea ta – cel 
de la capătul privirii mele – în cinstea ta folosesc 
metafore cu lumină şi întuneric. Aş putea să mă joc 
şi cu simbolul labirintului, o, da, sau al zidului... Ce 
idee minunată! Dar inutilă. Toată sarabanda asta de 
cuvinte, toate strălucirile metaforice sunt doar fete 
Morgana, halucinaţii lingvistice. Realitatea e în altă 
parte. E în gestul tău pripit, în indiferenţa ta regală. 
O, da, serenissimă făptură! Aruncă-ţi hlamida grea a 
nepăsării şi fă gestul suprem al ostracizării mele.

Dar în temniţă nu mă mai poţi arunca! 
Pentru că sunt deja acolo, scrijelind pereţii cu 
cioturile aripii, numărând zilele ca picăturile de 
otravă.

Scrisoarea numărul 9
Ai devenit mica mea obsesie. Pe culoarele pustii 

ale sufletului meu mă împiedic mereu de tine. Încerc 

Monica BOŢOIU

interpretări
Scrisori aceluiaşi iubit 
(rămas) inefabil

(urmare din pagina 2)

intervenit și pentru salvarea minoritarilor evrei.
Decisivă a fost Elena şi la 23 august 1944, când 

românii au întors armele, după ce Mihai l-a arestat pe 
Antonescu. Regele fusese învăţat de mic să-i iubească 
pe englezi. O slăbiciune de veacuri în familia Elenei. De 
altfel, prima limbă străină în care a vorbit Regele 
României a fost engleza! Elena a presimţit şi dezastrul 
comunist. I-a fost alături lui Mihai şi când acesta a 
declanşat celebra „grevă regală“, refuzând să semneze 
aberante acte impuse de sovietici prin guvernul 
comunizat al țării din acele vremuri. I-a fost alături 
fiului său şi când au luat din nou calea exilului, goniţi 
de comunişti. Regina Elena a murit în exil, la 86 de ani. 

În anul 1993, statul Israel şi Institutul Yad Vashem i-
au conferit post-mortem Titlul şi Medalia „Dreaptă între 
Popoare“ pentru activitatea sa de salvare a evreilor 
prigoniţi în timpul regimului antonescian. Regina 
Mamă şi Patriarhul Nicodim au apelat la Ion Antonescu 
pentru a opri deportarea unor evrei din Cernăuţi. 
Ajutorul dat de Regina Elena în 1942 a salvat mii de 
vieţi. Pentru  evreii din România, augusta doamnă din 
Palatul Regal s-a dovedit providenţială, în vremuri 
tragice. Regina Elena a intervenit în favoarea evreilor 
încă la începutul tragediei în august 1941, când au 
început deportările în Transnistria. Ea a înţeles 
greutăţile prin care treceau evreii în timpul nazismului; 
a intervenit în favoarea lor pe lângă persoane oficiale 
din România, Germania şi Vatican şi a menţinut tot 
timpul un contact cu personalităţile comunităţii 
evreieşti din ţară.  Şef Rabinul de atunci, dr. Alexandru 
Şafran, s-a adresat Reginei Elena prin intermediul 
Patriarhului Nicodim. Era vorba atunci despre 
deportarea evreilor din Bucovina care era în plină 
desfășurare. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea 
Fericitul Nicodim a povestit că Regina Elena a fost 
extrem de mişcată când a aflat de soarta evreilor. L-a 
determinat pe fiul ei, Regele Mihai, să-l invite la masa 
de prânz pe ambasadorul Germaniei naziste, Manfred 
von Killinger, ca acesta să fie mediator pe lângă 
Antonescu. „Regina a pledat cu mare fineţe cauza celor 
ce urmau să fie deportaţi“. Riscurile asumate de Regina-
Mamă cu privire la viaţa şi libertatea ei au fost unele 
considerabile având în vedere că sora ei, Principesa 
Irina, fusese arestată de nemţi și circula zvonul că însuşi 
Hitler îi sugerase Mareşalului Antonescu ca Regina să 
fie suprimată. Totuşi, Regina n-a capitulat. Ea, 
împreună cu Patriarhul Nicodim, s-au adresat din nou 
lui Ion Antonescu, care de această dată a aprobat ca 
evreii din Cernăuţi, câţi se mai aflau în oraş, să rămână 
pe loc. Dr. Alexandru Şafran s-a adresat din nou, de 
această dată direct Reginei Mamă, atunci când la 
sfârşitul anului 1941 au sosit ştiri din Transnistria 
despre starea disperată a deportaţilor de acolo. Regina a 
apelat la Monseniorul Andreas Cassulo, Nunţiul Papal, 
care era decanul corpului diplomatic. La sfatul acestuia, 
ea i-a cerut lui Mihai Antonescu să-i dea ordin lui Radu 
Lecca (împuternicitul guvernului pentru chestiuni 
evreieşti), să aprobe trimiterea de ajutoare în ghetourile 
şi lagărele de concentrare de peste Nistru. 

Regina-mamă Elena, a fost colonel, conducând 
Regimentul 9 Roşiori, încă de pe vremea când era 
principesă a României, în anii 20. În timpul celui de-al 
II-lea război mondial, regimentul s-a numit 
“Regimentul 9 Roşiori Regina Elena”. Din 1945 până la 
plecarea lor forţată, Regina-mamă şi fiul ei au fost 
singuri în faţa tăvălugului sovietic. Cu mult curaj şi cu 
credinţă, uneori cu un fin simţ al umorului, ei au făcut 
faţă acestor ani fără să dea semne de slăbiciune. Regina-
mamă a început în 1948 ultimul şi cel mai lung exil din 
viaţa ei. În 1980 a trebuit să renunţe la casa ei din 
Florenţa din cauza greutăţilor financiare. Avea 84 de ani 
când s-a mutat intr-un apartament la Lausanne. Inima 
sa nu a rezistat acestei ultime nedreptăţi. A închis ochii 
la 28 noiembrie 1982, în vârstă de 86 de ani, înconjurată 
de familie, cu ochii privind către lumina ferestrei 
deschise.

Regina-mamă Elena, rămâne un simbol al dinastiei 
de România şi un exemplu european, nu doar prin 
sânge, ci prin valorile şi principiile pentru care a suferit 
şi s-a bucurat deopotrivă întreaga viaţă. Această regină 
rămâne unică în istoria Europei, fiind nepoată a doi 
regi, fiică de rege, soră de trei regi, soţie de rege şi 
mamă de rege.

fragmentarium istoric

Pofta vine mâncând,  mâncarea nu vine poftind.
Avea conştiinţa atât de încărcată încât nu mai lăsa loc nici unei remuşcări.

Viaţa unui om fără cumpănă este plină de cumpene.
Unii îşi ridică moralul zburând spre stele, alţii – privind stelele care cad.

Ultimul bărbat pe care îl bănuieşte gelosul e avocatul.
Ne spânzurăm oglinzile de zidurile care ne despart.

Deranjăm  mai puţin cu sforăitul decît cu visele noastre.
Unele poduri sunt surpate de lacrimi, altele sunt făcute de ele.

Îi privea pe oameni de sus. Fiindcă nu putea din adâncuri.
Crivăţul şi amintirea zefirului nu ne dau pace la bătrâneţe.

Cu  cap pătrat, nu poţi să nu dai din colţ  în colţ.
Vorba  de duh omule, e  ca sarea. Topeşte gheaţa.

Geniul este cu capul în norii care lui îi aduc furtună, iar nouă ploaie.
Viclenia unora – cal  troian de sticlă.

Oamenii care se cred bolnavi îi invidiază pe cei care se cred sănătoşi.
Unii se ţin de promisiuni, alţii se agaţă.

La focul revoluţiei, unele statui se încălzesc, altele se topesc.
Ţară liberă – ziarişti ocupaţi.

Nicolae PETRESCU-REDI
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jurnal cu scriitori

Petruş ANDREI

,,Il n'y a rien de plus beau qu'un beau livre”
 (Joseph Joubert)

 ,,Necuvenită cinste! Astăzi prostescul nostru scris se 
căftăneşte” Cu aceste cuvinte întâmpina poetul – 
matematician Ion Barbu apariţia celebrului roman 
,,Craii de Curtea Veche” al lui Mateiu Caragiale.

Trec prin aceeaşi stare sufletească citind recentul 
roman ,,Respiraţia umbrei” (Iaşi, ,,Cronica”, 2012) de 
Valeriu Stancu. Romanul subintitulat ,,Amintiri fără 
copilărie” şi dedicat ,,Părinţilor mei Eugenia şi Ioan 
care mi-au dat suflet”,înfăţişează viaţa unui scriitor 
român din copilăria, care i-a fost furată, până în anii 
deplinei maturităţi creatoare.

După ,,Pelerinul de cenuşă” ( Editura ,,Cronica”, 
Iaşi/Editura ,,Ştiinţa”, Chişinău, 2000), ,,Conspiraţia 
vagabonzilor” ( Editura ,,Cronica”, Iaşi, 20001), 
,,Crematoriul de suflete” (Editura ,,Cronica”, Iaşi, 
2003) şi ,,Suflete cu ieşire la mare” (Editura ,,Tritonic”, 
Bucureşti, 2011) unul din cei mai importanţi scriitori 
români contemporani dă la iveală ,,Respiraţia umbrei”, 
un roman captivant care, este: ,,O mărturie 
cutremurătoare despre vremurile când comunismul 
împărăţea peste plaiurile româneşti şi peste vieţile 
oamenilor, statornicindu-le matcă nouă prin care să 
curgă spre victoria oamenilor numai de la oraşe şi 
sate.(p.5)

Autorul, care este şi personajul narator, nu poate 
oglindi trecutul ,,sine ira et studio” iar motivele sunt 
bine întemeiate: ,,Dar obsesiile cauzate de descinderile 
miliţiei şi ale securităţii, de umilinţele îndurate de 
părinţii mei, de mizeria şi decăderea familiei, de 
distrugerea unei întregi societăţi ostile comunizării, 
obsesiile dureroase legate de arestarea mamei şi cele 
născute din foamea ce mi-a ,,întovărăşit” copilăria şi 
adolescenţa, mai statornică decât propria umbră, mă 
însoţesc şi acum şi mă îndeamnă, ca pe Darie, dar în 
sens opus, să nu uit. Cu încrîncenare nu uit! Cu 
vinovăţie! Cu durere nu uit! Cu înverşunare, cu 
duşmănie, cu scîrbă! Şi cu o inexplicabilă, dar 
omenească lehamite… Aşa e făcută viaţa, mama ei! 
Clipele pe care nu le trăieşti se întorc împotriva ta. Şi 
cum nu mi-am trăit copilăria, iată-mă nevoit să-i port 
mereu povara.”(p.6)

Încă din primele pagini, autorul ne avertizează că 
n-a intenţionat să scrie un jurnal precum fraţii 
Goncourt, Gide, Jules Renard, Benjamin Constant, 
Stendhal sau Maiorescu, Sebastian sau Marino. 

Romancierul Valeriu Stancu pare mai apropiat de 
Amiel al cărui deziderat era: ,,Să cobori cât mai 
profund în tine până ce nu-ţi mai e dat să asculţi decât 
un glas naiv”, o naivitate de copil sau de ,,nebun de 
curte” care spune în gura mare adevărul ce stă pe 
buzele tuturor. Un jurnal de creaţie, mai degrabă, scris 
simplu (dar a fi simplu este atât de complicat!), natural 
şi adevărat; un Bildungsroman, o autobiografie 
intelectuală, scris la persoana întâi, aşa cum cerea 
Camil Petrescu, teoreticianul literaturii autenticităţii 
subiective,(,,Eu nu pot scrie onest decât la persoana 
întâi”). În  ,,Teze şi antiteze”, cel care ,,a văzut idei” 
pleda în favoarea vieţii necontrafăcute: ,,Un scriitor e 
un om care exprimă în scris, cu liminară sinceritate, 
ceea a simţit, ceea ce a gândit, ceea ce i s-a întâmplat în 
viaţa lui şi celor pe care i-a cunoscut.”

În acest ,,captatio benevolentiae”  al primelor 
pagini, Valeriu Stancu mărturiseşte cu sinceritate: ,,Cu 
adevărat nu vreau să scriu o carte spectaculoasă. Nici 
n-ar avea cum să se cristalizeze ispititor nişte notaţii 
despre copilăria mea. Îmi doresc să scriu o carte care să 
mă izbăvească de mine însumi.”(pp.7-8)

,,Respiraţia umbrei” este un roman care se citeşte 
cu sufletul la gură pentru că autorul scrie despre ceea 
ce cunoaşte mai bine; ,,Nosce te ipsum” spunea Cicero 
traducând maxima grecească ,,Gnothi seauton” 
înscrisă pe frontonul templului lui Apollo din Delphi. 

Autorul trăieşte şi suferă de două ori: prima dată în 
viaţă şi a doua oară în artă dar ,,Mon metier et mon art, 
c'est vivre” spunea Montaigne într-unul din eseurile 
sale. Personajul-narator citează, asemenea lui Mircea 
Eliade în ,,Romanul adolescentului miop” şi pe Cesare 
Pavese cu al său ,,Il mestiere de vivere”.

Extrem de inspirată ideea romancierului Valeriu 
Stancu de a cita înaintea fiecărui capitol din versurile 
encomiastice ale unor ,,ţambalagii” care ridicau în 

Valeriu Stancu – 
,,Respiraţia umbrei”. 
Balsam pentru inimă şi minte

slăvi comunismul şi pe cei care l-au adus şi 
implementat la noi. 

        Coloana vertebrală a unui roman este 
povestirea: ,,Baza unui roman e o povestire, iar 
povestirea e nararea evenimentelor în succesiunea lor 
temporală.” ( E.M. Forster, ,,Aspecte ale romanului”, 
E.P.L., Bucureşti, 1968)

În concepţia autorului citat, fiecare fiinţă 
omenească e compusă din două dimensiuni: una 
aparţinând istoriei, cealaltă literaturii. În domeniul 
istoriei sunt cuprinse acţiunile şi partea existenţei 
spirituale deductibile din acţiuni, iar în dimensiunea 
romanescă sau romantică sunt incluse pasiunile pure, 
adică visele, bucuriile, tristeţile şi confesiunile intime…

Ceea ce impresionează pe cititorul avizat, de la bun 
început,sunt  memoria şi inteligenţa personajului 
principal, amândouă uimitoare. Copilul Valerică 
citeşte încă de la patru ani, reţine şi înţelege ceea ce-i 
spune bunica: ,,Băiete, cu adevărat puternic nu e cel ce-
i înfrînge pe alţii, ci acela care se înfrînge pe sine!” 
Scriitorul Valeriu Stancu este ieşean: ,,Sunt născut şi 
crescut în Iaşi. Am iubit oraşul acesta cu patimă, cu 
încăpăţînare”, dar nu cu orbire. Aşa cum Tudor 
Arghezi spunea despre Bucureşti –Sodoma   că este ,,o 
cloacă pestilenţială care n-a dat ţării nici o valoare”, 
aşa şi Valeriu Stancu vede oraşul Iaşi ca pe o Gomoră: 
,,Şi ce deziluzie am trăit în acest oraş de caiafe! Iago, 
Iuda erau dulci copii, erau îngeraşi pe lîngă cei care s-
au aburcat de la o vreme la conducerea vieţii culturale, 
literare, politice, sociale a Iaşilor. Cîtă invidie, cîtă ură, 
cîtă mizerie sufletească palpită, colcăie, mustesc în 
acest oraş încăput pe mâna ariviştilor, mîrlanilor, 
veneticilor.”(p.9)

Obiectiv, critic, necruţător, scriitorul zugrăveşte 
tabloul noii societăţi clădită pe ruinele orânduirii 
comuniste care ,,S-a topit ca răceala părelnică a unui 

fulg. Iar pe ruinele ei s-a izvodit o lume fără căpătîi, o 
lume a calicilor, ticăloşilor, nevrednicilor, nevolnicilor, 
lichelelor, o lume a călăilor. O lume roşie, născută din 
nebuniile, orgoliile, ticăloşiile, crimele lui Lenin, Dej, 
Pauker, Bodnăraş, Ceauşescu, Iliescu, Băsescu…”

Romanul ,,Respiraţia umbrei” face de ruşine acel 
fals act oficial de condamnare a comunismului redactat 
de tismăneni, patapievici şi băseşti care apare acum ca 
o glumă proastă făcută de copii retardaţi. Roman al 
,,copilului fără copilărie”, ,,Respiraţia umbrei” este cel 
mai curajos şi mai argumentat act de condamnare a 
comunismului de import. Pentru a înţelege această 
capodoperă este necesar să descifrăm simbolismul 
umbrei pe care  ,,Dicţionarul de simboluri” ( Jean 
Chevalier şi Alain Gheerbrant – Editura ,,Artemis”, 
Bucureşti, 1994) ni-l desluşeşte: ,,Umbra este, pe de o 
parte, ceea ce se opune luminii, iar pe de alta, însăşi 
imaginea lucrurilor trecătoare, ireale şi schimbătoare. 
Umbra este aspectul yin opus aspectului yang. 
Absenţa umbrei se explică ,,prin permeabilitatea 
absolută a trupului în faţa luminii determinată de 
purificare sau de ieşire în limitările existenţei 
corporale; este condiţia Nemuritorilor.” (p.404) În 
zenit, opus nadirului barbian, punctul cel mai înalt de 
pe bolta cerească, în crucea amiezii, trupul, sufletul, 
demonul nu mai fac umbră: ,,este ora păcii interioare”. 
Ora amiezii este ora fără umbră. ,,După tradiţie, omul 
care şi-a vândut sufletul diavolului îşi pierde şi 
umbra” şi omenia. De aceea, umbrele trecutului 
trebuie trecute prin lumina conştiinţei. 

Dar există umbre luminoase, câteva dintre ele i-au 
luminat copilăria iar romancierul care ,,se laudă” că n-
avea talent la desen ,,nici cît o buturugă aruncată în 
foc” este un mare pictor, un pictor de cuvinte; tanti 
Lenţa din Valea Lupului, ţiganca mărunţică şi zbârcită 
ca un zbârciog care vindea ,,hopintici”, nenea Ştrul 

care vindea ziare, geamgiul, tocilarul, nenea Haim- 
sifonarul, Serafim - zarzavagiul, Sali, curajoasă 
vânzătoare de la brutărie, Drâmbei - vameşul pieţelor, 
profesoara Maria Istrate alcătuiesc o galerie demnă de 
a sta pe simezele marilor muzee ale lumii. Mai mult 
decât toate aceste umbre luminoase, străluceşte chipul 
mamei, asemănător Preacuratei din ,,Tânguire”: 
,,Scrisoarea mamei” pe care o cităm cu tremur de 
inimă şi cu lacrimă de suflet, poate sta cu cinste alături 
de scrisorile lui Eminescu , Esenin, Labiş…,,Ţi-aş scrie, 
mamă, cu cerneală vie/ Aş consuma planete de hîrtie/ 
De-aş şti că pîn'la trupul de pământ/ Ar mai ajunge 
astăzi un cuvînt/ Ţi-aş scrie, mamă, fluvii de romane/ 
Şi ţi-aş trimite-n ceruri galioane/ Nu cu comori în 
pântecele lor/ Ci cu cerneală înecată-n dor/ Ţi-aş scrie, 
mamă, cine să citească?/ Pe ochi ţi-au adormit păduri 
de iască…/ Ţi-aş scrie, mamă, cu cerneală vie/ cu 
sîngele ce mi l-ai dat ţi-aş scrie!” (p.37)

Romancierul se desparte înduioşat de aceste umbre 
ale trecutului, aducându-ne în minte o cugetare 
aprţinând lui Al. Dumas fiul: ,,Ceux que nous avons 
aimes et que nous avons perdus ne sont plus ou ils 
etaient; mais ils sont toujours et partout ou nous 
sommes.” 

Din cele 46 de capitole ale romanului cinci conţin 
,,Istorii din Berăria Veche”, cu răsăritul şi asfinţitul 
crailor, măcinaţi de vicii şi de boli. 

Celebrul vers bacovian ,,Liceu, cimitir al tinereţii 
mele” dă titlul celor două capitole, iar ,,Şcoală, dulce 
şcoală” altor două capitole.

Debusolat, asaltat de demonii viciilor, eroul ajunge 
până în pragul sinuciderii, nu înainte de a scrie 
acuzator: ,,M-am născut sub comunişti, am trăit sub 
comunişti pînă în 1989, trăiesc sub comunişti de atunci 
încoace. Comuniştii mi-au luat tot: înaintaşii, bogăţia, 
mîndria, anii copilăriei fără griji, libertatea şi mi-au dat 
în schimb umilinţe, sărăcie, minciună, propagandă, 
lozinci.”(pp.61-62)

Am citit şi-am recitit romanul abia primit: ceea ce 
fascinează la prozatorul Valeriu Stancu, pe lângă 
marele său talent de povestitor,este varietatea şi 
bogăţia stilului. În capitolul ,,Cea mai bună mîncare 
din viaţa mea” romancierul dă atâtea sinonime 
verbului ,,a mînca” încât face invidios chiar şi 
,,Dicţionarul de sinonime”: ,,am guşulit”, ,,am gustat 
toate bunătăţile pămîntului”, ,,de toate am băgat sub 
nas”, ,,am îmbucat”, ,,cîte n-am halit, Doamne!”

Pe când romanul se afla la editură, scriitorul 
Valeriu Stancu mi-a dezvăluit doar atât că ,,Respiraţia 
umbrei” e o carte tristă. O carte tristă, într-adevăr, dar 
plină de umor, ca să-l parafrazez pe poetul tristeţilor 
provinciale, un umor de calitate, cum întâlnim la marii 
maeştri: Ion Creangă,

 I. L. Caragiale, George Topârceanu, I. I. Mironescu, 
Damian Stănoiu, Rabelais, Leacock,Chevalier, Daudet, 
Twain, Ilf şi Petrov ş.a. Copilul cântă cântece 
comuniste ca să-şi salveze tatăl de la puşcărie. Iese însă 
din casă fiorosul Mănescu, ofticosu' şi-l congratulează 
cu ,,'mnezeii mă-tii de cîntăreţ” şi cu alte fineţuri şi 
delicateţuri. Seducţia stilului său se datorează şi ironiei 
amare sau autoironiei fine. După meniurile genialului 
humuleştean, ,,calicul”, înfometatul Valerică adaugă 
un comentariu, nu lipsit de maliţiozitate: ,,Doamne, 
nenorocită copilărie a mai avut Nică acesta în 
blestematul regim burghezo-moşieresc!” Expresia 
,,Eterna şi fascinanta Românie” este alăturată cartelelor 
muritorilor de foame şi conţine tot o ironie a sorţii, o 
ironie amară de data asta. Domnişoarele Bart cărora 
copiii le spuneau ca la Bucegi, ,,Babele” aveau un tei 
care ,,umbrea jumătate de stradă” cu precizarea: ,,nu-s 
Pinocchio: mă refer la lăţime nu la lungime!” În Cuba 
lui Castro: ,,Întîlnirea dintre transpiraţia unui corp 
nespălat şi chimicalele uni parfum prost are efectul 
unei bombe cu hidrogen sulfurat.” (p.164) Dar scena 
antologică, având interpreţi pe Stela şi Vasile, întrece 
scena balconului din ,,Romeo şi Julieta”. Tot,,dragoste” 
este şi între ,,frumoasa” Stela şi metalurgistul Vasile 
dar o dragoste cu năbădăi. După pumnul care o face 
groggy, Stela devine calină: ,,Sile, de ce mă jigneşti!?!” 
În acest cuplu ideal, Stela avea facultate; Vasile o 
prăpădită de postliceală, care nu se punea!”

Sfârşitul romanului este de inspiraţie biblică: ,,Dă-
mi, Doamne, putere să fac bine celor din jurul meu! 
Chiar şi celor care mi-au făcut rău!”

Iar eu închei acest exerciţiu de admiraţie aşa cum 
am început, apelând tot la Ion Barbu, pe care îmi 
îngădui să-l parafrazez: ,,Sânt mîndru că sânt 
contemporanul acestui romancier şi că voi participa, 
fără merit, la vaza viitoare a vremii” când a fost scris 
romanul ,,Respiraţia umbrei” de Valeriu Stancu.
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restituiri

Răsfoind presa deceniului şase a secolului trecut, mi-
au atras atenţia câteva articole privitoare la 
transformarea criticii literare în „instrument necesar 
pentru orientarea ideologică”, publicate în ziarul 
„Scânteia” între aprilie – iulie 1958. Adevărate manifeste 
de natură ideologică, textele la care am ales să mă 
opresc în textul de faţă constituie o sursă primară de 
neînlăturat pentru istoricul literar interesat de 
schimbările radicale prin care a trecut critica literară în 
perioada ideologizării acesteia de după ultimul război 
mondial. 

*
Deşi amplul articol publicat de Nestor Ignat, False 

modele – care a văzut lumina tiparului în „Scânteia” din 
26, respectiv 27 aprilie 1958, nr. 4201, 4202 (pp. 3, 4 – 
pentru prima parte şi p. 3 – pentru partea a doua), a mai 
fost (succint) comentat şi citat de către Marian Popa, în 
Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. I, 23 august 
1944 – 22 decembrie 1989, versiune revizuită şi adăugită, 
Bucureşti, Editura Semne, 2009, pp. 738, 779-780, 1016, 
1026 – cred că revenirea asupra acestui text este 
justificată, nu numai datorită conţinutului său, ci şi 
perspectivei integratoare care se urmăreşte aici. 

Încă de la începutul articolului citat, autorul constată 
că prin „valorificarea critică a moştenirii literare 
întreprinsă în anii puterii populare (...) s-a făcut o operă 
mare şi trainică”, realizată, în cel mai firesc mod cu 
putinţă, prin aplicarea perspectivei de interpretare 
marxist-leninistă. Această operă de (re)interpretare este 
văzută ca o clădire, căreia i s-au construit solide temelii, 
dar care mai necesită „destule ziduri de ridicat până la 
marile cupole ce vor încununa clădirea”. Istoria 
literaturii şi interpretarea critică sunt, în viziunea lui N. 
Ignat, instrumente necesare pentru orientarea 
ideologică. Este deplânsă situaţia conform căreia nu 
întotdeauna editorii literaturii moştenite au ştiut să 
„aleagă ca prefaţatori ai acestor volume critici şi istorici 
literari cu o formaţie marxistă, care, uneori, s-au lăsat 
intimidaţi de unele opinii mai vechi, cu aparenţă de 
notorietate, dar greşite”. Arta modernă este, în 
concepţia autorului, „străină de oamenii de azi, care 
constuiesc socialismul”, Lucian Blaga sau Ion Barbu 
fiind văzuţi drept reprezentanţi ai decadentismului, în 
timp ce în literatura lui George Coşbuc „sensibilitatea şi 
limbajul sunt mult mai aproape de noi”. Speculaţiile 
limbajului modern au rolul de a îndepărta/ izola 
poporul, „marele nostru contemporan”, de operele 
literare, fapt ce nu este de dorit. 

După această introducere, se ajunge la creaţia care a 
generat intervenţia autorului: Craii de curtea veche, 
cunoscutul roman aparţinând lui Mateiu Caragiale 
(1885 – 1936). Raportarea la opera acestui autor, 
modestă ca întindere, nu poate fi înţeleasă fără 
consultarea biografiei fiului lui I. L. Caragiale. Deosebit 
de tatăl său, care a militat în unele scrieri împotriva 
moşierimii şi burgheziei, Mateiu Caragiale a avut o 
viaţă de dandy, „ce a cultivat tovărăşia de chefuri a 
feciorilor de bani gata ai protipendadei bucureştene”. 
Preocuparea sa pentru heraldică este văzută ca un semn 
de snobism, încăpăţânare ridiculizată de tatăl său. De 
fapt, Mateiu Caragiale dorea să-şi identifice o 
ascendenţă aristocratică, precizează autorul articolului. 
Reeditarea principalului său roman, Craii de curtea veche, 
în plină epocă de construire a socialismului, apare ca o 
greşeală, mai ales că unul din personajele cărţii, Paşadia, 
este un convins antiromân, având un puternic 
sentiment de simpatie faţă de Occident, deci faţă de 
străinătate. Nimic (foarte) grav până aici, numai că 
intervenţia naratorului (confundat cu autorul) este una 
de vădită apreciere... . Este adevărat, pentru descrierea 
lui Pantazi autorul recurge la pagini de reală liricitate 
(un lirism mistificator) însă unele detalii dezgustă 
cititorul „nou orientat”, spune N. Ignat. Romanul este o 
carte care musteşte de snobism, mentalitatea de castă, 
lăcomia exploatatorilor. Multiplele citate oferite 
confirmă ideea lui Nestor Ignat. M. Caragiale nu 
rămâne indiferent faţă de orgiile „eroilor”, ci se 
„extaziază faţă de tot ce are sau i se pare că are legătură 
cu traiul, felul de a gândi sau de a simţi al aristocraţilor 
în descompunere”. Secolul al XVIII-lea, pe care craii, 
imaginar, îl vizitează, nu este, în concepţia lui Mateiu 
Caragiale, un secol al ilumismului, al pregătirii 

ideologice a revoluţiei, ci, din contra, este timpul 
supremei voluptăţi, în care accentul se pune pe 
„dulceaţa traiului”. Autorul şi-a găsit, de fapt, o refulare 
în această operă literară. Umilinţele sale îşi află 
împlinire aici, căci el se proiectează în ipostază de crai. 
Ceea ce ar fi trebuit să provoace autorului interes şi 
apreciere (Revoluţia franceză) naşte, din păcate, oroare. 
Viciul este numit în carte distincţie şi rafinament, 
generator de dulce melancolie. Una din ideile lui 
George Călinescu este răstălmăcită, ruptă din context. 
Aristocraţia – putreda aristocraţie al cărei urmaş Mateiu 
Caragiale pretindea că este – odioasă, snoabă, este, 
odată în plus, apreciată de către subiectivul narator. Iată 
un punct de vedere care, în opinia lui N. Ignat, este 
perimat şi limitat. Craii de curtea veche este dominată de 
„mistificare antirealistă” (!), deşi, pe alocuri, transpar şi 
viziuni realiste. Deşi oazele de autentică poezie nu 
lipsesc din acestă carte, ele sunt caracterizate de un stil 
artificios. 

Toate acestea sunt puternice argumente de a nu 
considera Craii... un model al literaturii noastre, cu atât 
mai mult cu cât cititorii de astăzi „deşi ştiu să preţuiască 
paginile realiste şi de adevărată artă a cuvântului, 
încearcă adesea un sentiment de ruşine şi dezgust (citind 
astfel de cărţi, n.m.), se simt într-o atmosferă irespirabilă”. 

Cu toate acestea, un articol publicat de A. E. 
Bakonsky în revista „Steaua” exprimă opinii subiective 
şi nejuste la adresa Crailor..., crede N. Ignat. Lui A. E. 
Bakonsky îi lipseşte simţul măsurii, întrucât exaltă 
poemul, pe care îl consideră „fastuos şi halucinant”. Iată 
de ce Bakonsky se arată a fi un elogist al naivităţii, care 
exaltă trivialitatea şi vede în cei trei crai nişte aristocraţi 
ai spiritului, aflaţi la mare depărtare de sufletul 
românesc. Aceste argumente îl îndreptăţesc pe Nestor 
Ignat să afirme că „articolul din Steaua manifestă lipsă 
de interes faţă de studierea condiţiilor social-istorice şi 
renunţă la dezvăluirea sensului obiectiv al operelor 
literare”. Ceva mai încolo, zelosul activist este mult mai 
clar: textul lui A. E. Bakonsky nu are nimic comun cu 
critica marxistă, mai mult chiar, o respinge, precum 
moştenirea leninistă a cunoaşterii literare. 

Cazul articolului comentat, spune autorul, nu este 
unic la Steaua. Publicaţia a manifestat şi în trecut 
„tendinţe de a da uitării principiile realismului socialist 
şi de a le înlocui cu aşa zisul spirit modern”, care, precum 
s-a văzut, nu poate decât dăuna. „Revista Steaua, ca 
organ al Uniunii Scriitorilor, are menirea, precum toate 
revistele literare din ţara noastră, să lupte pentru o 
literatură nouă, realist-socialistă, principială, 
combativă”. 

Textul lui Nestor Ignat se încadrează, conform 
clasificărilor realizate de acelaşi Marian Popa, în 
categoria „articolelor ce au drept obiectiv o operă 
negativă sub raport ideologic, totuşi apărută/ 
[publicată], căreia i se descoperă ulterior negativitatea, 
de obicei în urma unei neaşteptate schimbări de 
perspectivă politică la cel mai înalt nivel. Având o 
viziune falsă, atari texte sunt în general bine scrise, 
pentru că negativitatea mobilizează şi eliberează 
creativitatea, favorizând modurile stilistice ofensive” 
(Marian Popa, op. cit., p. 669). 

Numele lui Nestor Ignat (pe care Ana Selejan îl 
integra categoriei ideologilor politici însărcinaţi cu 
etatizarea literaturii – vezi Trădarea intelectualilor. 
Reeducare şi prigoană, ediţia a doua, adăugită cu indici de 
nume şi cu o prefaţă a autoarei, Bucureşti, Editura 
Cartea Românească, 2005, p. 10) este binecunoscut celor 
familiarizaţi cu „critica” literară din deceniul şase – mai 
cu seamă – a secolului trecut. Născut la Iaşi, în 1918, îşi 
face studiile în acest oraş. Debutează cu versuri în 
„Jurnalul literar” (1939), publicaţie condusă de George 
Călinescu. Este adus la Bucureşti, unde devine un 
apropiat al lui Lucreţiu Pătrăşcanu, ulterior fiind 
introdus în redacţia „Scânteii”. Unealtă a lui Sorin Toma 
şi Leonte Răutu, detractor al operei blagiane (şi, precum 
s-a văzut, a Crailor... mateiucaragialieni). Se retrage din 
presa culturală după 1960, însă doar cu numele, întrucât 
îndeplineşte manevre prin intermediul altora. Profesor 
la Facultatea de ziaristică a Academiei „Ştefan 
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Gheorghiu” şi preşedinte al Uniunii Ziariştilor (Marian 
Popa, op. cit., p. 665). 

Încă în viaţă, Nestor Ignat a răspuns la începutul 
acestui an la un interviu, una dintre întrebările 
reporterului (Toma Roman jr.) fiind următoarea: E 
adevărat că v-aţi opus reeditării Crailor de Curtea Veche pe 
motiv ca ar fi o „mizerie morală”? Iată răspunsul fostului 
activist: lucrurile sunt mai nuanţate. Voiau să scoată Mateiu 
Caragiale la Editura pentru Tineret. Lui Sorin Toma i s-a 
părut că e o carte indecentă şi imorală pentru tineri şi 
adolescenţi.  Am scris un articol în care m-am agăţat de 
faptul că o să apară cartea la editura în cauză. Oricum, mie 
mi-au plăcut mai mult poeziile lui Mateiu, însemnările de 
drum, decât Craii. Sorin a supus cartea unei şedinţe a 
comitetului de conducere al Scânteii şi au fost oameni care i 
s-au opus. În articol i-am atacat, în două părţi, pe Mateiu şi 
pe A.E. Baconschi (ortografia reporterului, s.m.). Partea 
referitoare la Baconschi, un poet apreciat de unii de  la vârful 
partidului, a stârnit nemulţumiri împotriva mea. Peste puţin 
timp, m-am trezit la redacţie chiar cu poetul, care dorea să 
publice o poezie în Scânteia, ca reabilitare, şi să-i aranjez o 
întâlnire cu Leonte Răutu. Poezia nu a apărut, întâlnirea cu 
Răutu am mediat-o şi Baconschi a fost menţinut în toate 
funcţiile pe care le avea. Tot Răutu îmi ceruse şi să-l atac, 
fiindcă Baconschi pretindea că Mateiu e mai mare decât tatăl 
său. Tot ce apărea în Scânteia se făcea cu ordin de sus (cf. 
site-ul http://jurnalul.ro/special-
jurnalul/interviuri/brucan-m-a-facut-comunist-la-un-
poker-de-vorba-cu-nestorignat633320.html, accesat la 21 
martie 2013). 

Greu de spus dacă Nestor Ignat a crezut sau nu în 
ideile propagate, mai ales că a fost, decenii întregi, 
persistent în simpatiile sale de stânga. Cu toate acestea, 
Titus Popovici (citat de către M. Popa) şi-l aminteşte în 
timpul şedinţelor „executând desene obscene, 
anticomuniste sau simplu aiurite”. 

*
Tot ziarul „Scânteia” publică în nr. 4235, sâmbătă 7 

iunie 1958, p. 3, un articol nesemnat, intitulat Pentru 
cine sînt scrise? 

Sunt vizate, încă din incipit, unele versuri din 
publicaţiile literare române. Se începe cu poeziile lui 
Victor Felea publicate în …. „Steaua” ! Versurile lui 
Felea „exprimă o dorinţă de contopire cu pământul (ne 
aflăm în plin proces al colectivizării, n.m.) de dizolvare în 
copaci şi ierburi”. Din „Tribuna” sunt criticate textele 
lirice semnate de Ion Maniţiu pentru că „mimează 
tristeţi autumnale de o desăvârşită banalitate”. Petre 
Stoica este citat pentru că, în plină epocă socialistă 
cultivă literatura ermetică. 

Publicaţiile care nu se afiliază noilor tendinţe sunt 
(evident) „Steaua”, „Tribuna”, „Viaţa românească” şi 
„Gazeta literară”. Redacţiile acestor reviste acceptă spre 
tipărire versuri necorespunzătoare cerinţelor spirituale 
ale oamenilor muncii. Critica literară este acuzată de 
prea multă pasivitate. În schimb, sunt elogios apreciate 
poeziile acad. Geo Bogza, „Cincisprezece coşmaruri 
hitleriste”, datate 1937 – 1941 ! Cu toate acestea, autorul  
celebrei „Cărţi a Oltului” nu şi-a găsit în totalitate 
„drumul”. Câteva poezii recente sunt în disonaţă cu 
vizionarismul jurnalistului român. Toţi aceşti scriitori 
nu au, în concepţia anonimului autor, răspundere 
civică. Doar arta care militează pentru lupta socială, 
continuă zelosul rămas necunoscut, poate spera la 
durabilitate. 

*
Articolul Luciei Demetrius (care a făcut parte din 

conducerea primului comitet de după 23 august al 
Societăţii Scriitorilor Români), Actualitatea în literatură, a 
fost publicat în acelaşi ziar, „Scânteia”, nr. 4247, 
sâmbătă 21 iunie 1958, pp. 3, 4. Aici este comentată 
ideea, de mare actualitate după 23 august, a reflectării 
actualităţilor social-politice în literatură. Perioada post 
23 august este văzută într-o perspectivă vie şi dinamică: 
„în toate sectoarele de activitate se munceşte, se obţin 
rezultate, se progresează”. Unii scriitori şi-au prezentat 
deja primele rezultate, evident, notabile ! Recunoaşterea 
a fost pe măsură: traducerile nu au întârziat să apară iar 
numele lor îşi găseşte răsunet din Răsărit în Apus. Cei 
mai importanţi: Zaharia Stancu, Petre Dimitriu, Marin 
Preda, Mihai Beniuc, Maria Banuş, Aurel Baranga ş.a. 
Regretele „după o artă suspendată între cer şi pământ, 
fără rădăcini şi fără adevăr, după o fals numită 
libertate” încă există „printre conştiinţele naive, 
nelimpezite până la fund cu himera unei arte lipsită de 
tendinţă sau cu tendinţa dăunătoare dezvoltării 
sociale”. Deşi primele opere realist-socialiste în 
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literatura noastră au suferit de schematism, progresul 
(şi în acest domeniu) nu întârzie să apară. 
Dintotdeauna, marii scriitori au reflectat în operele lor 
realităţi ale lumii înconjurătoare: Balzac, Goethe, 
Cervantes, Cehov. Scriitorii români nu au motive să facă 
altfel, cu atât mai mult cu cât „trăim unul din cele mai 
clocotitoare momente istorice ale omenirii, că suntem 
martorii, beneficiarii celei mai adânci prefaceri a lumii”. 
Decepţiile şi dezorientările trebuie stârpite fără 
menajamente. Orientarea spre trecut denotă 
iresponsabilitate, subiectivism, cu atât mai mult cu cât 
„lumea intelectualilor nu trebuie evitată, dar nici nu 
trebuie să ne acopere orizontul literar”. La vremuri noi, 
conţinuturi noi! 

*
Însă în „Scânteia” se publică şi cronici de carte 

favorabile. Ileana Vrancea semnează o recenzie 
intitulată Marcel Breslaşu: „Dialectica poeziei” („Scânteia”, 
anul XXVII, nr. 4259, sâmbătă 5 iulie 1958, pp. 3, 4), în 
care vorbele de laudă la adresa poeziei „poetului 
comunist” nu sunt puţine, cu atât mai mult cu cât 
„adevărata creaţie izvorăşte numai din dăruirea totală a 
vieţii în slujba idealului îmbrăţişat”. La apariţia 
„Luceafărului” („Scânteia”, anul XXVII, nr. 4262, 
miercuri 9 iulie 1958, p. 3), noii reviste i se urează într-
un articol nesemnat „să-şi aducă din plin contribuţia la 
înflorirea literaturii noastre realist-socialiste”, iar o 
poezie a lui Mihai Beniuc (Avânt) este preluată de 
„Scânteia” şi tipărită în numărul din 12 iulie 1958. O 
nouă ediţie a „Cărţii Oltului” prilejuieşte lui Al. 
Mirodan meditaţii cu privire la trecutul recent: „triste 
privelişti a întâlnit această apă curgătoare în anii 1939 – 
1942” (Al. Mirodan, Cartea Oltului, în „Scânteia”, anul 
XXVII, nr. 4265, sâmbătă 12 iulie 1958, p. 3). Poezia lui 
M. Isakovski este caracterizată ca fiind „optimistă, plină 
de umor, de gingăşie, afirmând o puternică dragoste de 
viaţă”, prin urmare, are toate trăsăturile unei poezii 
populare. „La aceasta se adaugă spiritul militant, 
combativ al poetului, participant direct la lupta 
poporului pentru construirea vieţii noi” (Paul 
Diaconescu, Versuri noi, în „Scânteia”, anul XXVII, nr. 
4269, joi 17 iulie 1958, p. 2). D. R. Popescu dovedeşte 
prin volumul „Fuga” că are toate capacităţile şi 
mijloacele artistice reale „pentru a exprima marile 
prefaceri social-politice care transfigurează 
personalitatea omului contemporan” (Miron Dragu, 
Eroii unui tânăr nuvelist, în „Scânteia”, anul XXVII, nr. 

4272, duminică 20 iulie 1958, p. 2) iar Tudor Arghezi, 
prin poemele volumului „Cartea mea frumoasă” 
„străluceşte prin comparaţii de mare plasticitate, prin 
nuanţe subtile şi profunde, prin ironie şi lirism” 
(„Scânteia”, anul XXVII, nr. 4274, miercuri 23 iulie 1958, 
p. 2). 

Numerele 4270 şi 4271 ale „Scânteii”, din 18, 
respectiv 19 iulie 1958, publică un amplu articol, semnat 
de către un Cronicar, intitulat Pentru întărirea 
pricipialităţii marxist-leniniste în critica literară (pp. 2-
3 (nr. 4270) şi pp. 3,4 (nr. 4271). Potrivit autorului, rămas 
anonim, „noua literatură” îşi dovedeşte treptat 

vitalitatea, ridicându-se la nivelul tot mai înalt al 
cerinţelor cititorilor. Raţiunea de a fi a criticii marxiste 
este constituită prin „stimularea creaţiei literare de 
actualitate, îmbogăţirea conţinutului şi ridicarea 
nivelului ei artistic, combaterea tuturor piedicilor din 
calea acesteia şi, în primul rând a influenţelor ideologiei 
burgheze”. Paul Georgescu, Silvian Iosifescu, Mihai 
Beniuc, Petru Dimitriu, Mihail Petroveanu, N. Tertulian, 
Mihai Gafiţa, Teodor Mazilu, iată doar câţiva dintre 
scriitorii şi criticii literari care „şi-au câştigat merite în 
îndrumarea literaturii pe făgaşul realismului socialist”. 
Cu toate acestea, tendinţele negative ce apar în 
literatură sunt stârpite de „preocupări critice minore, 
[care] dovedesc scăderea nivelului ideologic al criticii, 
tocirea ascuţişului ei”. Revista „Viaţa românească” este 
criticată, întrucât „nu a luat o poziţie directă şi 
combativă împotriva poeziei apolitice”. Lucian Raicu se 
situează, prin câteva articole publicate, „împotriva 
criteriilor ştiinţifice ale criticii literare marxiste”. Dacă 
romanul „Groapa” a fost bine primit de unii critici, acest 
fapt se datorează uitării de către aceştia a criteriilor 
marxiste de apreciere a operei de artă (unul din 
fenomenele dăunătoare [şi] ale acestui roman este 
negativismul). Cronicarul reproşează criticilor literari că 
au trecut cu vederea lipsurile ideologice care s-au 
manifestat în unele scrieri ale lui Aurel Baranga (Reţeta 
fericirii), Al. I. Ştefănescu (Cinstea noastră cea de toate 
zilele), Ana Novak (Ce fel de om eşti tu) sau Doina Sălăjan 
(poezii). Tot în acest articol este criticat şi poetul 
George Mărgărit pentru o cronică publicată în „Iaşul 
nou” (martie 1958). Iată ce spune Cronicarul cu privire la 
articolul acestui poet, despre care am mai scris şi altă 
dată: Criticul [George Mărgărit] concepe un fel de 
antagonism între a exprima aspiraţiile, gândurile şi 
sentimentele oamenilor în mijlocul cărora trăieşte scriitorul şi 
a fi modern „pe plan universal”: Nici un lector avizat din 
Coreea sau Olanda – scrie el – nu va preţui ca modern pe x, 
poetul socotit modern numai în ţara lui”. „Creatorul este 
modern – scrie G. Mărgărit în continuare – când poate 
pătrunde firesc în consensul unei receptivităţi largi dintr-o 
anume epocă şi poate furniza – prin opera lui – trăsături 
caracteristice gustului acelei epoci, istoricului literar viitor”. 
Cronicarul continuă: Cum se vede, unor critici li se pare 
prea „îngust” să fii modern în ţara ta socialistă, să fii 
exponentul poporului tău care construieşte socialismul, să 
vorbeşti în numele oamenilor celor mai înaintaţi, care luptă în 
întreaga lume pentru progresul social. Modul în care pune 
problema G. Mărgărit sună ca o invitaţie directă 
adresată scriitorilor de a părăsi poziţiile realismului 
socialist în favoarea unor poziţii acceptabile şi pentru 
burghezie (s.m.). „Receptivitatea largă”, valabilă deopotrivă 
din Coreea până în Olanda, trece cu buretele peste deosebiri 
de clasă, ascunde diferenţa structurală dintre arta realismului 
socialist şi arta burgheză. „Spiritul modern” astfel conceput e 
o noţiune antiştiinţifică şi străină marxismului. Nu există un 
„gust al epocii” comun tuturor claselor şi ideologiilor. Acela 
care vrea să fie mai „larg” şi mai „universal” apropiindu-se 
de gustul burgheziei decadente, se va îndepărta inevitabil de 
gustul şi ideologia clasei muncitoare, va părăsi terenul fertil 
al creaţiei realiste. 

Cronicarul critică în continuare o recenzie a lui Al. 
Piru privitoare la o carte a lui Mario Fubini, şi un articol 
al aceluiaşi critic despre Al. Macedonski (publicat în nr. 
3/ 1958 al „Vieţii româneşti”). Departe de noua 
interpretare critică sunt şi textele semnate de I. 
Negoiţescu, care „face apologia lui Maiorescu şi a 
maiorescianismului”. Tot Negoiţescu, într-o recenzie la 
un volum al lui Pompiliu Constantinescu, „face 
ditirambe şi mai deşănţate la adresa esteticii idealiste”, 
iar într-o cronică la volumul „Ostrovul meu” (scris de 
Ion Frunzetti), Negoiţescu caută „stăruitor filonul 
blagian”. „Atitudini lipsite de principialitate” au 
manifestat în note şi recenzii Aurel Martin, George 
Munteanu, D. Micu, Savin Bratu sau M. Petroveanu. 
Apariţia acestor articole a fost posibilă „numai datorită 
toleranţei de neconceput a unor redacţii literare”. 
Finalul textului Cronicarului este pe măsură: „prin 
orientarea sa politico-educativă, prin combativitatea şi 
nivelul ei ştiinţific şi artistic, critica noastră literară 
trebuie să devină o armă ascuţită a partidului în lupta sa 
pentru făurirea culturii noi, socialiste”. 

*
În legătură cu recenzia publicată de George Mărgărit 

în „Iaşul literar” şi criticată, precum s-a văzut, de 
Cronicarul „Scânteii”, trebuie precizate câteva lămuriri. 
Mărgărit a publicat în revista „Iaşul literar”, nr. 3 
(martie)/ 1958 două recenzii: Ion Istrati – memorialist 

(pp. 105-109) şi A. E. Baconsky – „Fluxul memoriei” (pp. 
110-114). Ion Istrati (n. 1921, Alba-Hudeşti, jud. Botoşani 
– d. 1977, Iaşi) a fost un poet, prozator şi dramaturg 
român care a zugrăvit în creaţiile sale viaţa ţărănimii 
noastre. Memoriile sale, Din neagra ţărănie – publicate în 
1957 – au fost apreciate  ca fiind „partea cea mai trainică 
a operei sale”. Acestui volum îi va dedica Mărgărit una 
din cronicile sale publicată în „Iaşul literar”. Însă 
nemulţumirea Cronicarului a fost generată de recenzia 
lui Mărgărit la volumul de poezii publicat de A. E. 
Baconsky, Fluxul memoriei (Editura de Stat pentru 
Literatură şi Artă, Bucureşti, 1957, 149 pagini). Precum 
s-a văzut mai sus, A. E. Baconsky fusese el însuşi criticat 

în „Scânteia” pentru aprecierile pe care le-a făcut la 
adresa Crailor de curtea veche. 

Mărgărit afirmă că Baconsky este un „vizionar 
modern”, care „nu a ţinut să fie maiacovskian, 
decurgând rudimentar din patosul marelui poet şi n-a 
voit „să cânte” ca Arghezi, Bacovia, Beniuc, după o 
sumară pricepere a acestora. Modernitatea poetului nu 
ţine de modă şi patron literar, ci de vocaţia viziunii, 
organizată din reflexie” (p. 110). Însă Mărgărit face şi 
câteva afirmaţii prin care susţine: „perspectiva victoriei 
depline a socialismului trebuie să-i amplifice însă 
poetului unghiul de vedere şi atunci el va fi şi mai 
prezent în actualitate şi, totodată, mai profet. În 
versurile lui de falduri largi, în ecourile lor interne, 
contemporanii pot trăi în plenitudine. Poetul are a-i 
omagia în timpii lor de aur” (p. 114).  Aşadar, cronica 
lui Mărgărit nu promulga decât parţial idei aflate în 
contradicţie cu ideologia socialistă. Nemulţumirea 
oficialilor de la „Scânteia” a decurs din dorinţa de a 
acapara în totalitate formele literare de expresie. 

Criticile aduse de „Scânteia” nu au rămas fără 
urmări pentru poetul ieşean. Înainte de moarte, conform 
ideologiei şi practicilor curente, poetul şi-a făcut 
autocritica, rămasă fără niciun rezultat. În autobiografia 
sa, redactată în 1961 şi trimisă lui Leonte Răutu, 
Mărgărit (se) întreba: Cu ce am greșit eu, esențial și de 
neabsolvit, în fața principialității Partidului, specificîndu-vă 
aici că în iunie (de fapt, este vorba de luna martie, n.m.) 
1958, numai pentru o singură cronică literară publicată în 
„Iașul literar”, alături și după viza redacției revistei, rămasă 
intactă și azi, am fost aspru și pe drept criticat de către 
„Scînteia” pentru a fi scris apologetic și neorientat, deși 
cronica în cauză a fost alcătuită de mine într-un sanatoriu 
T.B.C., unde eram internat departe de orientarea ideologică 
imediată și activă, departe de orice sprijin  moral și material? 
(Iulian Marcel Ciubotaru, Un document de arhivă inedit: 
autobiografia poetului George Mărgărit, în Convorbiri 
literare, anul CXLV, nr. 9 (189), septembrie 2011, p. 36). 

Din articolele la care am făcut trimitere în textul de 
faţă se observă că „Scânteia”, organ al Comitetului 
Central al P.M.R., a militat constant pentru preluarea şi 
introducerea noilor principii realist-socialiste în critica 
literară, domeniu care, treptat, a fost acaparat de noua 
ideologie. În 1958 mai existau încă „rămăşite burgheze”, 
pe care noua orânduire le va elimina în favoarea 
pricipialităţii marxist-leniniste în critica literară. 

restituiri

Mai - Iunie 2013



14 CRONICA

Ar vrea să ţipe, să urle, să fugă...
Spaima gâfâie ca o fiinţă hăituită. I se cuibăreşte în simţuri, 

îi blochează respiraţia. Nu strigă, nu fuge.
Adela stă ţintuită locului. Cu o haită de lupi înaintea sa. 

De-ar avea forţă, s-ar căţăra pisiceşte în vreunul din brazii cu 
siluete uriaşe din preajmă. Dar ei stau drepţi şi nemişcaţi înfipţi 
în pământ şi-n întuneric. Înfăşuraţi în noapte.

Groaza e un şarpe de gheaţă alunecându-i pe şira spinării. 
Orice şi-ar fi închipuit când s-a strecurat dincolo de perimetrul 
sanatoriului. Orice. Dar nicidecum să se pomenească faţă-n faţă 
cu o ceată de fiare. 

Sunt şase. Dacă-i poate număra înseamnă că mai judecă 
încă, dar asta pare prea puţin lucru s-o liniştească.

Trei perechi de ochi joacă întunericul în sclipiri tăioase, 
roşietice. După reguli dezarmante. „Or fi turbaţi?...” Simţi o 
căldură în tot corpul. Apoi o luă cu frig. „Câinii turbaţi au 
pupilele roşii, oare şi lupii? Adela e numele meu! Sunt fiica 
primarului. Voi, dihănii, aveţi dreptul să mă sfâşiaţi. De asta să 
fi fost creaţi de Dumnezeu?”

Haita se apropie în mers furişat.
Soldaţi ai furiei oarbe. 
Mercenarii instinctului devorator.
Negura e o magmă amorfă prin care frica se preumblă în 

forme hidoase. O încorsetează.
„Adelaaa.... Tu eşti Adela?” Se şi vede înşfăcată de mâini, 

de picioare, sfârtecată într-o clipă...
Ar prefera să fie din nou întinsă pe patul din salon. Acolo 

măcar pereţii ar apărao.
Regretă gestul făcut, de a fugi pur şi simplu de sub 

oblăduirea tratamentului. Pilulele, promisiunile medicilor că va 
fi bine, liniştea leşioasă, totul părea acum un bun pierdut.

Teama simţită în faţa jivinelor astea e mai periculoasă decât 
maladia sa. Boala de plămâni, pe care şi-o închipuia 
plimbându-se posomorâtă, obosită şi vehementă prin 
organismul ei, e mai uşor de învins decât primejdia care-i dă 
târcoale.

Nici n-a apucat să simtă libertatea de a respira aerul din 
pădure curat, năvalnic, usturător de viu că, iată, neprevăzutul! 
„Sigur voi muri de frică”, îşi spuse în gând încercând un pas de 
retragere spre trunchiul unui brad.

Undele din jăratec se apropie. O ţintuiesc.
„Tatăăăă, eşti primar de un deceniu, ai putere peste târgul 

nostru opărit de lâncezeală, trimite jandarmii sau câţiva beţivi 
cu topoare să alunge jivinele astea din calea mea! Tatăăă! Sunt 
Adela! Cea mai iubită fiică”...

Vorbele ei nu mai ajung să fie rostite. Pornesc din minte şi 
se opresc în gât. „Oare în haită este şi vreo lupoaică? Ele, cred, 
sunt mereu intempestive! Cu mult mai pătimaşe”. Ochii 
sălbăticiunilor pârjolesc întunericul. Rotunjimi incandescente 
aruncă raze magnetizante chiar în privirea Adelei. O 
hipnotizează. Se simte sfârşită. Ca după o luptă sau o muncă 
trudnică. Se aşează. Pământul umed nu-i dă niciun fel de 
siguranţă. „Nu vreau să mă afund în mâzga asta neagră!” Paşii 
lupilor sunt mai domoli. O trupă în căutarea inamicului. 
Precauţia lor ancestrală e la fel de periculoasă. Nu mai par 
năvalnici. Silenţiozitatea înaintării e şi mai apăsătoare. Nu 
atacă ţinta cu exactitate. „Dacă s-ar apropia furibunzi, 
întâlnirea cu ei ar fi mai puţin crâncenă? Aş avea forţa să-i 
atrag într-o cursă de-a v-aţi ascunselea prin negură?”

Gândurile îi nimicesc orice urmă de calcul. „Acum ar trebui 
să am tact. Dacă nu faci nicio mişcare, nici câinii nu te atacă. 
Poate lupii acţionează la fel. Poate sunt în drum spre o întâlnire 
a haitelor din alte colţuri ale pădurii.”

Legile instinctului sălbatic îşi au secretele lor. Adela se 
târăşte cu şezutul prin mâzgă, tot mai departe de primejdie.

Întunericul e şi el bun la ceva deşi, întotdeauna a înfricoşat-
o. 

În salonul ei, şi acum e lumină. Gălbicioasă, palidă. O 
lumină suferindă. Nu îşi poate agăţa nici privirea de ea. 
Respiraţia nu-i mai este şuierată. Aproape nu şi-o mai percepe. 
Luna-i pătată de nori. Nu ştia dacă-i real sau i se pare că 
lighioanele şi-au unit sclipirile din ochi şi totul devenise un 
bulgăre orbitor.

Adela îşi simte trupul slăbit alungindu-se, urcând undeva 
în straturile întunericului. Un urlet străpunge noaptea. Rânjetul 
jivinelor sfidează întunecimea. Lupii se reped într-un marş 
frenetic. Orb. Apoi se depărtează. Devoră tenebra.

E aproape seară. Nu sunt aprinse decât două-trei becuri 
chioare pe peronul gării din Bârnova, unde-am coborât eu şi 
soră-mea Adriana cu poşetele pe umăr, gata parcă de-o 
plimbare.

În genţile noastre de format mare, moderne, aduse de la 
New York, purtăm felurite lucruri de care presupuneam că 
vom avea neapărat nevoie în următoarele ore în care vom sta 
prin locul ăsta. Gara e mică şi posomorâtă.

Gravă, tăcută. Dinspre localitatea cu acelaşi nume începe 
liziera. Nu suntem la munte, dar pădurea deasă este de un 
verde-închis. Întunecat. Cred că nici lumina soarelui nu 
îndulceşte tonul apăsător. Mirosul de brad atenuează însă 
senzaţia de lugubru.

 Noi trebuie să o luam în direcţia opusă localităţii Bârnova. 
Un fel de târg presupun, un târg prăfuit şi noroios, neştiut de 
nimeni dacă n-ar fi fost în preajmă Sanatoriul TBC. Ni s-a spus 
s-o cotim spre dreapta, s-o ţinem drept printr-o porţiune de 

pădure până vom vedea cu siguranţă clădirea. Acolo vrem să 
ajungem. Suntem pe calea cea bună. Scopul venirii noastre aici 
e spitalul. Adriana merge în urma mea şi nu scoate nicio vorbă. 
Pare cam speriată şi, sunt sigură, gândeşte că-i o nebunie 
aventura noastră. Brazii, de-o parte şi de alta a cărării, seamănă 
a străjeri neguroşi.

Din stânga, ori din dreapta se aude ţipătul ăsta? Toţi ţepii 
crengilor s-au mutat în mine şi se zvântură aventuros. Glasul 
venit de departe ar vrea să fie un urlet. Dar nu are forţă. Ar 
vrea să ţipe însă nu-i reuşeşte decât un sunet dizarmonic şi 
contorsionat. Gâfâie precum o fiinţă hăituită.

Frica i-a retezat vocea. Instinctiv spun, Adela! Ea trebuie să 
fie, Adela, mama mea.

Povestea cu lupii, auzită de mine în copilărie se derulează 
în cadre frânte şi în viteză prin gândurile mele.

Drumul nostru pe cărarea gardată de copaci poate că duce 
undeva înapoi. În altă vreme.

Pe un indicator căzut într-o rână scrie „Spre Sanatoriul 
TBC”.

Păşim tăcute şi, pe măsură ce ne apropiem mai mult, parcă 
înaintăm şi în timp. Într-un trecut deşi noi suntem în prezent şi 
vizăm un fragment de viitor imediat când, în sfârşit vom intra 
în clădirea cu pricina.

Senzaţia stranie de ore întinse pe dimensiuni contrarii, mă 
derutează. Ba sunt aici într-o pustietate verde şi avansez spre 
un moment dintr-o perspectivă aproximată, ba sunt în acest loc 
dar merg îndărăt spre alte vremi pe parcursul a peste patruzeci 
de ani. Totul e anapoda în mintea mea.

Eu şi Adriana avem vârste şi vederi diferite asupra vieţii. 
Ea trăieşte într-o mare capitală, New-Yorkul de câţiva ani buni, 
e tânără şi învingătoare, eu, copleşită de întrebări fără noimă pe 
care le târăsc după mine. Un rucsac necesar precum al 
împătimiţilor de drumuri montane care nu pot renunţa la 
bagajul purtat în spate. Totuşi ne leagă anii cât am locuit sub 
acelaşi acoperiş, având acelaşi tată. Atât. Mama ei era nevasta 
părintelui meu.

Iată, în faţă se zăreşte spitalul. Nimic nu mă împiedică să-
mi închipui că pereţii au urme de pârâuri cu matca secată 
venite de undeva de sus, de sub streaşină.

Înconjurăm partea din stânga în căutarea unei uşi de 
intrare sau să dăm de cineva care ne-ar putea spune unde-l 
găsim pe aşa-numitul Tavi. Toată lumea îl apela „unchi”, fie 
tinerii rezidenţi veniţi în stagii temporare la Sanatoriu, fie 
angajaţii mai vechi, aşa ne-a spus la telefon domnişoara 
secretară după lungi şi repetate încercări de a contacta o 
persoană care să mă ajute în demersul meu detectivist. A afla 
ceva despre un bolnav internat aici acum mai bine de patruzeci 
de ani este o ciudăţenie din punctul multora de vedere. 
Domnişoara secretară, mi-a dat numele „unchiului” Tavi să 
scape de întrebările mele pentru ea, aiuritoare. Am intuit din 
tonalitatea vocii sale. Ba, se simţea îndemnată să îmi spună, pe 
şleau, „doamnă, aici e spital de TBC, nu de boli mintale! aţi 
greşit adresa” dar s-a controlat şi a devenit amabilă 
recomandându-mi să-l caut pe „unchiul Tavi”, atoateştiutor 
despre viaţa din spital. Altul mai cunoscător al istoriei 
edificiului nu voi putea afla. Şi în plus, „unchiul Tavi” locuieşte 
de-o viaţă într-o anexă a spitalului. Mai mult decât atât nici nu 
am sperat. Îi  mulţumesc în gând încă o dată fetei de la 
secretariat. „Unchiul Tavi” este de găsit mai ales seara. Ziua 
umblă făcând comisioane bolnavilor, asistentelor în ture 
nenumărate până la chioşcul din gară sau chiar până în târg, 
primind recompense care-i asigură traiul.

Liniştea din preajma clădirii e de-a dreptul morbidă. Te  
întoarce pe dos. Înaintăm cu băgare de seamă ca pe un teren 
minat, până ce suntem luate prin surprindere de atacul a doi 
câini. Adriana le aruncă bucăţi de ciocolată şi parcă se mai 
îmblânzesc. Unul pare de rasă, o fi venit aici însoţindu-şi 
stăpânul bolnav care, din păcate, o fi plecat într-un coşciug, dar 
animalul credincios îl aşteaptă încă, păzind teritoriul unde-a 
poposit acesta.

Lătratul dulăilor ne scoate din impas. Apare de undeva un 
bărbat înalt, sfrijit, şchiopătând şi certându-i pe agresori.

– Sunteţi cumva domnul Tavi?... întreb la nimereală.
– Unchiul Tavi, aşa mi se spune. Vreţi să intraţi în vizită la 

vreun pacient? 
E chiar proverbialul personaj, îmi zic. 
Slujbaşul ne privi cercetător. Are ceva deprimant, părul îi 

atârnă pe umeri, nu-i dichisit, mai degrabă ponosit îmbrăcat, 
dar nu-i este ruşine, nu are complexe. Privirea lui pare a unui 
ins cuprins de panică.

– Ştiţi, noi vă căutăm pe dumneavoastră... Cât noroc să vă 
găsim aşa, dintr-o dată! Am vrea să vă rugăm să ne ajutaţi...

– Dacă vreţi să vă duc în târg sau la gară, nu pot. Calul şi 
trăsura sunt la domnul doctor...

– Nu, nu despre asta e vorba. Suntem... cum să vă zic, am 
vrea să ştim unde mai sunt fişe de observaţie, de tratament 
folosite acum foarte multă vreme... Dintr-o dată, patruzeci de 
ani mi se pare un deşert imens. Acest bărbat poartă pe umeri 
peste şapte decenii după cum arată, dar cât ştie despre acele 
vremuri? Cât îl mai ajută memoria?

Îi lăcrimează ochii. Are o boală. Şi o uitătură de om 
dezaxat. Poate că ne-am şi bucurat prea repede. Totuşi nu 
renunţ şi îi propun să intrăm în subiect.

– Am avut pe mama mea internată aici acum mulţi ani, 
vreau să văd locul unde a stat, mai adaug.

– Doamne, doamne, zice bărbatul smiorcăindu-se, mult am 
suferit când a fost luată mătuşă-mea. Ştiţi, ea este proprietara 
Sanatoriului.

– Păi, cum aşa? Nu e de stat? insist total nedumerită.
– Ba, e de stat, dar ea a donat şi locul, adică terenul, tot, cât 

vedeţi aici. Şi bani pentru construcţie. Nu se cheamă că-i 
proprietară? Adică, a fost, nu mai trăieşte.

„Unchiul Tavi” o porneşte şonticăind spre o gheretă din 
curte, câinii după el şi, în cele din urmă, ajungem la o uşă. Şi 
nişte scări. Îl urmăm docile. Adriana îmi şopteşte: 

– Nici întâlnirea cu un drogat, care-ţi sare în faţă pe 
vreunul din coridoarele ce leagă staţiile de metrou în New 
York, nu mă sperie ca situaţia de acum. Continuă:

– Gândeşte-te că acolo poate să apară, în orice clipă, un om 
care să te salveze dar aici, parcă-i dincolo de Hades. Nicio 
suflare, numai noi. Ar fi bine să nu ne aventurăm. Să mai 
aşteptăm puţin.

Are dreptate, îi spun în grabă, am grijă, dar ne şi văd pe 
amândouă sechestrate într-o şandrama fără ferestre, cu miros 
de şoareci, plină de păianjeni şi de praf.

– Am putea sta de vorbă aici? îl întreb pe acest Tavi care, 
învăluit de întuneric, pare o fantomă rătăcită în spaţiu. Mersul 
lui nesigur nu e chiar un lucru ameninţător, îmi zic în gând, 
putem s-o zbughim la primul gest neconvenabil. Dar dacă are 
un scop ascuns? Crede, probabil, că avem bani mulţi cu noi, 
Adriana arată bine, se vede că nu-i de pe aici şi din felul cum e 
îmbrăcată.

– Vă mulţumim de bunăvoinţă! Dacă nu vă deranjează, noi 
am vrea să rămânem de vorbă afară, la aer.... Venim de la oraş, 
atmosfera de aici e foarte plăcută, rosteşte Adriana cu 
mieroşenie în glas.

Între timp observăm o nişă în clădirea amplasată chiar în 
mijloc. Nişte trepte duc undeva în jos, o fi vreun subsol unde 
sunt primiţi şi triaţi bolnavii. Dezinfectaţi. E un spital de boli 
contagioase. Poate asta-i doar intrarea-capcană unde vrea să ne 
atragă acest Tavi,  toţi îl apelează „unchi”.

Pentru mine, apelativul de unchi are ceva special, tandru, 
unchiul Jorj, adică George până a pleca în Franţa, fratele 
bunicului meu, tatăl mamei mele, Adela, era medic, era vesel, 
elegant şi când mergea la pescuit. Mă lăsa să îi duc o casetă 
plină cu tot ce trebuia, râme, cârlige. Chiar şi cutia era cochetă. 
Avea un zâmbet plăcut, în schimb arătarea asta de om se uită 
pieziş, îşi tot şterge ochii lăcrimoşi. E zărghit. Nu-i pot spune 
unchi, dă-l încolo de neisprăvit! Domnul Tavi o să-l numesc 
deşi, e clar, niciun astfel de atribut nu i se potriveşte. Îi 
secondăm paşii totuşi. Personajul seamănă cu cele din filmele 
despre Evul Mediu. Slinos, fără nicio sclipire în ochii înceţoşaţi 
„doamne, Adri, şoptesc, omul ăsta e un spiriduş rău, deghizat. 
Ce înţelege despre o poveste de viaţă şi moarte care pe mine 
mă însoţeşte mereu?”

Împotriva oricărei temeri, îl urmăm totuşi pe bătrân până la 
uşa barăcii unde se opreşte să ne poftească înăuntru. Din prag 
se vede atârnat pe perete portretul unui bărbat în halat alb. 
Vreun medic, poate. Şi un crucifix. Pe masă, în locul sticlelor 
goale, pătate de muşte după cum aş fi putut bănui, nu se află 
nimic. Absolut nimic. Ne ferim să intrăm, invocând din nou 
dorinţa de-a rămâne la aer curat.

Bărbatul târâie o laviţă, se poate împiedica oricând, dacă 
ajunge cu tâmpla de un colţ al ei şi putem fi acuzate de 
agresiune, dar tot nu facem nicio mişcare să-l ajutăm. 
Bucuroase în sinea noastră că suntem tefere şi nu ne-a 
sechestrat, tragem cu ochiul în jur. Câinii s-au aciuat aproape 
de intrare, câţiva brazi răzleţi îşi alungesc umbra peste clădirea 
de unde nu iese şi nu intră nimeni. Lumina unor coridoare este 
doar o fâşie palidă. Din  ceară. Locul ăsta nu se va putea 
înveseli nici dacă, prin absurd, s-ar organiza o chermeză cu 
muzică dată la maximum, o trăire dezlănţuită, furtunoasă în 
dansuri fierbinţi şi vin sorbit cu patimă. Nimic n-ar putea 
schimba tonul. Bolnavii ar obosi numai dacă ar privi la o scenă 
plină de trepidaţia vieţii.

Gazda noastră ne invită să stăm pe laviţă, luna e galeşă,  
are un aer bolnăvicios, e palidă, lipsită de aură iar noi două, ne 
înghesuim una în alta şi deodată izbucnim într-un râs în 
cascade.

O descărcare nervoasă, poate. Sau necunoscutul căruia 
trebuie să-i spunem „unchiul” fie şi pentru câteva clipe, ne 
provoacă şi mai mult. Simpla lui prezenţă e îndeajuns pentru a 
pufni în râs. Prima care se opreşte sunt eu la gândul că, mama 
mea, pacienta Adela, nu a chicotit niciodată în acest perimetru 
al spitalului. E o blasfemie ceea ce fac! Pe coridoarele clădirii 
din faţa noastră şi la uşa fiecărui salon, moartea îşi flutură 
duhul. Are, probabil, un ochi într-o parte a clădirii şi altul în 
cealaltă parte, sigur are mult mai mulţi ochi decât o fiinţă. E ne-
fiinţa însăşi.

Mă întristez dintr-o dată. Văd o scenă posibilă: „Adela 
Filimon s-a externat azi”, răspunde cuiva doctorul Mareş. 
Adela merge ca o lehuză şi doar sprijinită de tatăl său. Fac un 
tandem greu de uitat. Adela ar fi vrut să-l ştie aproape pe 
Victor, soţul ei. El însă nu suportă lâncezeala bolii, chit că 
privirea Adelei arde, are flăcări de trăire cu disperare a fiecărei 
clipe; chiar dacă părul ei lung reflectă un luciu atrăgător, Victor 
se teme de micii bacili infiltraţi în plămânii Adelei. 

– Domnişoarelor, sau doamnă, vai doamnă, cât mai plâng 
când mă gândesc la fosta noastră casă, aş fi putut primi pe 
oricine acolo dacă taică-meu nu ar fi ajuns un cartofor, poate şi 
beţia să fi fost de vină. Ori, poate din necaz şi supărare a făcut 
el tot ceea ce a făcut şi-a pierdut casa? Omul îşi şterge ochii, 
lăcrimează cu mare uşurinţă însă nu ne impresionează deloc. Îl 
lăsăm să îşi spună povestea repetată desigur în faţa multora.

– Odată, la masa pierzaniei banilor erau vreo cinci persoane 
printre care şi o femeie.

Cina lupilor
sertarul cu manuscrise

Veronica BALAJ
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poesis

Iancu GRAMA
peste ultima clipă

bravo îi spun celui de lângă mine şi mă priveşte cu coada 
ochiului 

şi prefer tăcerea de-alaltăieri chiar dacă pasagerii 
îmi calcă-n picioare umbra cuvintelor 

stai locului îi spun gândului din interior iar el iese nechibzuit 
şi disperă în ziua mare şi-i ating doar zăbrelele de lângă ochi 
şi-i demonstrez pe suprafaţa patrulaterului că-i o insuficienţă 

acustică 

bravo îi spun pentru ultima oară umbrarului care nu pricepe 
nimic 

iar peste ultima clipă aşez o floare de miozot

banalele poziţii de aşteptare

în privinţa neliniştii precum s-ar lovi între ei 
sau cum ar începe să ardă din partea ascunsă şi nu se 

încumetă nimeni 
iar mersul în grup provoacă nedumerire 

şi potrivesc cu ambele mâini există o derivaţie precum ar 
ricoşa 

începutul şi sunt făcute banalele poziţii de aşteptare 

cu şi mai multă insistenţă sunt detaliile formele oculte  ale 
întâmplării 

şi deodată pofta cuprinde întreaga zămislire 

în privinţa iertării e mai aproape de margini iar rezervele 
îşi au o istorie încă nedezvăluită

miletinele

cum se aşează mulţi în poalele unei prăpăstii 
noi facem înconjurul sarmatului şi dacă sunt pagini albe în 

pridvor 
prindem gura pânzei sau alcătuim forma droserei 
şi pe potriva intrării în noapte sunt miletinele
 
alteori există încercarea de-a asculta iar ultima lor potrivire 

se sparge

unda apelor verzi

există atâta firesc iar din braţele tale se văd ţărmurile 
îndepărtate se aud nume care-au venit pe timp de noapte 
şi-i destul să aşezi un singur cuvânt ca întregul efemer să 

lumineze 

există întâia oară şi-a nouăzeci şi noua întâmplare 
o simplă întoarcere pe loc un moment când aducerile-aminte 
rămân înăuntru iar aşteptarea consemnează orice amănunt 

există apoi unda apelor verzi puţinii înotători şi limanul 
care-şi păstrează forţa prelungirii 
iar între noi există numai dublete şi tăcerea îşi apropie 

doar ultima zi

oprirea cuvintelor

există şi cântecul şi umbra cu care-au venit însoţitorii o captare cu începere din anul trecut şi 
nu au vreo legătură decât la oprirea cuvintelor este şi-un ordonator şi chiar unul dintre 
îngrijitorii bolnavilor de nopţi apoi stăm mai mult în curmeziş şi-apostrofăm sângerarea

la poalele pedepsei

o probă de imprimare cu pumnii scoşi înainte 
şi cu oarecare jenă 

de s-ar scurge mai repede într-un capăt de zi şi pe la cele 
două părţi 

oriunde cu câteva capete aprinse sunt revenirile şi cade ceva 
în preajma plecării lor 

o formă de punere-n scenă cu pofta ticăloşiei 
alteori se-ntinde murdarul peste tot şi pomenim lefteriile 
şi chiar punerea la colţ 

o alternativă poate-ar stăvili sau să croim 
în poalele pedepsei mâhnirea

straiele vechi

s-a scris mereu despre învelirea cu pânză 

aerul sună în jurul catedralelor oamenii îşi poartă în somn 
straiele vechi iar cuvintele lor rămân nemişcate 

au început stânjenirile 
aşa şi-n tăcerea nopţii tragem după noi povara întregului 

păcat 
o ursire este pe marginea zilei un singur gest îţi poate aminti 
răscrucea şi cumpenele care împart târziul

peste vad

priveşti într-o altă zi şi cu ochii închişi treci puntea 
şi-ajungi să culegi tainele 
ele însele sunt margini vizibile 

un om caută între toate nopţile şi îşi aduce aminte părăsirea 
sau cele câteva aberaţii 

iată un exemplu când tortura îşi despleteşte degetele 
sau atunci când vine aproapele să-ţi acopere răsuflarea 

ele însele sunt prescrierile şi se încropesc alte nervuri

neliniştea

singura zi precum singurele nopţi 
este palma deschisă şi un imperativ atârnă deasupra focului 

este ceea ce îţi lipseşte: dogoarea 
şi puţină uitare ar trebui pentru păcatele lor 
sau neliniştea să-şi piardă memoria

actinii

este cât un trunchi sau câte-s toate firele de nisip 
şi-i vorbesc despre câte-au fost trecerile în antichitate 
un sporadic cult despre mântuire şi strâng căinţa cât pot 

este picturală jumătatea de zi dar sunt atâtea nevoi încât 
ajung doar etericele nesupuneri 

şi se procedează întocmai ambiţioaselor eşuări

inconsistenţă

un du-te-vino pare-mi-se o încercare de sprijin 
şi ajustare 

dacă va fi începutul sau un alt chip precum descifrarea 
şi atingerea cu vreo altă margine 

poate-i o altă ieşire şi milionimile-s într-o scurtă inconsistenţă 

un perpetuum pe tot întinsul existenţei 
dar datornicii îşi păstrează încă semnele 

şi se fac licitări şi pre liniştea din avária 
un soclu atârnă peste umbra compactă

apa şi algele

o recunoscută eroare de golf sau singurul om 
care loveşte apa şi algele 

cuvintele îşi pierd culoarea iar copiii îşi împart orice 
închipuire 

să rămânem câteva clipe ai tăcerii şi s-ascultăm cum se 
desprind 

vuietele

la capăt de înserare

o avansare precum degetele într-o schijă 
şi nu s-a găsit vreo butadă sau prealiguricul cu omătul pe buze 

erau precumpănitori şi orice diversificare putea fi constrânsă 

spre exemplu rutinierii foloseau aceleaşi pene 
iar lângă madrepori sunt spaţii fără circumferinţe 

există linii accidentale sunt punctaje iar semnele involuntare 
întâmpină mari dificultăţi 

o eroare de întindere şi resuscitare 

unii sunt însoţiţi de reverberaţii iar tăcerea atârnă undeva  
la capăt de înserare

acoperirea jertfei

este poate cel mai simplu joc: o individualizare 
un cadru în care sunt prinşi doar cei care murmură 
şi nu mai sunt acele spaţii comune şi nici punerile de acord 

cu zdruncinul 
ci o mereu tresărire iar neliniştea ar putea rămâne sau să iasă 

în larg 
pentru acoperirea jertfei 

este adaosul încumetarea de zi şi faptul că un loc al tăcerii 
a fost îndepărtat

împlinire

un fel de ispăşire între mai multe zile cu un picior 
absurd de rece sau urcat în neştire 
şi tu îmi propovăduieşti singurul gând într-o mereu motivaţie 
între vadurile vămilor spune-mi cu răsfrângerea 
sau voi care-aţi probat eşecul 
va fi având cu trecerea de ieri sau poate ivi-se-vor alte 

prilejuri 
un fel de-adusă împlinire şi cugetul să fie cât mai scurt
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PAN

Retras în munţi în peştera de piatră 
( nelume amăgire şi ecou )
orbitele-i sunt leagăn şi cavou
ca focul orb supus la oarba vatră.

Cu frunze mari de viţă-mpărăteasă 
acopere osânda când năier
paingul leagă tunet şi tăceri
de sexul în crepuscul şi angoasă.

Tulpina trestiei prin noduri sparte 
îi murmură iconostas străvechi
până la rană buzele perechi
tingând întunecimea cărnii moarte.

Spărturi de flaut calcă subt copite 
şi lasă mângâierea bărbii / caier 
pleşuvelor năluci cum se încaier'
pe înţărcate coarne împietrite.

Merge pieziş ca umbra înnodată 
sămânţa risipind pe dedesubt
belşug de foc în magmă întrerupt
pe faţa humei ca mişcata gloată.

Simţind svâcnirea zbaterea şi jugul 
în pielea lui reintru argintar
la rânduit învins în alt calvar
înalţ din istovitul sânge rugul.

LITANIE DE SOMN

Femeie — fruct ce sâmburi fug din tine
cu şerpii din grădina diafană?
mă uit spre prundul roşu printr-o rană
pe scara ridicată-n vămi vergine.

Tu sprijini faţa mării cum în mână
un domn biserica din frescă ţine:
un trandafir nelimpezit prea bine
prin şirul mut de aştri să rămână.

Ne strigă o scânteie din morminte
ivind stihii cât sihăstria mare
şi lungi transfuzii de arome rare
aprind în tâmple globurile sfinte.

Cu plete de nisip înnegurate
intrăm într-un tablou votiv şi moare
carnea pustie-n blânda lumânare
şi haosul se leagănă pre toate.

Surpare este. Lucruri–paradise
în setea lor de formă cad în mine
cu două mii de pleoape arse vise
gang lung de oase bat ofir lumine.

Dinspre clopotniţa de nuntă arii
prin tuburi mari de lemn îşi varsă fuga
în orga de-ntuneric. Smirna ruga
preasfintei nopţi dărâmă la fruntarii

o iarnă înnoptându-mi corbi pe gură.
O candelă-n pronaos limba stinge
— rămân cu tine fulgeră ori ninge
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şi iese şoricimea pânii)

În blândul tău culcuş de frunze
nu simţi cum sare vânătorul
păroase pântece        ascunse
şi ştreangul strâns ţinând piciorul.

Un foşnet pur      şi sânii      sânii
doi câni          îşi caută stăpâna
un cal de circ lătrând        şi luna
e-o ladă cum aveau bătrânii
vopsită         şi crăpată         toată
scrâşnind ca spiţele în roată.

Cu armele lui david scoase
toiagul de păstor (cel mare)
o praştie şi mult lucioase
cinci pietre într-un râu spălate
(lăuntric somn pe jumătate)
când le scântei          şi-o cingătoare
aştept pe goliath         sărmanul
să-mi roadă psalmii         şobolanul
dar ca şopârla         calmăgarul
prin viaţa şleampătă cu harul
întâmpin fanţii         sicofanţii
în brusca farsă c-o neroadă
mândrie de-a jertfi din coadă
cum trupul de copil înoată
subt piatră c-o irodiadă.

Tu floarea nalţi         eu scot doar spinii
tu iarba eşti         cu sacu-n spate
de ziua mea pe masă poate
c-o greblă-n râvnă strâng orfinii
subt trandafiri orfana foame
cu limbi de păsăruici în palme

milă din milă ――― o feştilă.

LUPTA CU MIELUL PASCAL

Femeia mea             ce cruntă vânătoare

în creştetul de mag auzi cum paşte 
un miel bătrân o iarbă vorbitoare?

( un răsărit se-apropie de naşteri )

Văd dinţii moi de lapte-n scăpărare 
muşcând gingii de ţâţe somnambule
legate între ele cu celule
de ceară dintr-o vie
lumânare
la subţioara caldă de pustie.

Pe patul nunţii împăiat la vamă 
îngenuncheaţi îl aşezăm pe lemne
cum sta sugând în trupul şi mai mare
în oaiaMamă
după alte semne
din matca ei prelinsă într-o noapte
în şirul lung de oi          pe căi de lapte.

Mergi în surdină        ceaţă târâtoare 
pândiră gâtul          văi mirositoare
aruncă laţul                silnica beteală
acuma trage               roua boreală
aţâţă focul                vom intra în foame

onan în vie leapădă leproame
feştile
se înalţă din pupile
dung – dang 
vergina mială în alt ştreang
dang – dung 
berbecul jupuit de-a lung 
şi nezburatul sânge cântă psalmii

o   eli   lama   sabahtami 

DOMNIŞOARA INFIRMIERĂ

Buzele ei sunt două liziere
de trişti salcâmi în gara de câmpie
cu ciori de fum în vârf         o neagră miere
o miere neagră destupată mie.

În somn cuvintele de plumb învaţă
cuvente cu puţină nebunie
mersul pe ceaţă

anazidita mea. Coroana pură

pe teritoriul ochiului se lasă
şi nu mai eşti şi te invent întruna
pe muntele măslinilor iar luna
cu dulcea ta mireasmă întomnează.

TRANDAFIR ÎN CREPUSCUL

Îmbeţi melancolie selenară
cu untdelemn din magicul pământ:
— în paradis inapt e trandafirul
la vârsta lui de aur şi de sfânt.

În febra clandestină ca un mire
plânge-nfundat teroarea unui zid:
— cu cerul cată legătura veche
dar craniul retezat îi cade-n vid.

Spitale vechi pe-o gură de canale
îşi varsă-amanţii astrului pierdut:
— odgoane lungi de ramuri calcinate
ridică blânda rană din trecut.

Surori în negru îl aşteaptă-n urne
săpând ţărâna nopţii împrejur:
— întunecate veşti subt pielea arsă
încheagă fum căldură şi azur.

Lăuntricul suspin închide semne
celule vii şi strigătul carnal:
— albina nunţii vine şi cutează
pe urma gurii plânsul boreal.

Doar rădăcinile se trag în ginte
cu gâturi retezate din amor
pe când ridică buze şi morminte
înaripata moarte printre nori.

DEALU–CRUCII

Potopul biblic de albine
ia forma cârjei cerşetoare
şi norul milostiv le ţine
în floarea paştei vărsătoare:

desagi burdufuri şi samare.

Cenuşa cheamă pădurarul
demult şi el în pruni cenuşă
uleiul      candela      cântarul
asina      neagra mătrăgună
o pasăre în guşă
sună.

Grădina ghetsimani odată 
mi se părea     mi se mai pare
când în genunchi rugam o fată
într-o clopotniţă să zboare
şi sângele lovea în gene
cu două aripe vergene.

Din iarbă măsuram c-o mână
către biserica bătrână
zburarea inimii. Acum
oprita jertfă suie fum:
„tu eşti ca o mireasă”    prunul
sunt eu o noapte      blândul      bunul
sporind-o pâcla o mireasmă
de pene de seraf ————— erasmă
(erasm îmi dă sfinţita plasmă)

Omizile cu plugul ară
prin floarea verde şi amară
buze de spumă       şi de ceaţă
o mână-nhamă       şi deshamă
la limpedea catapeteasmă

al morţii râu ----------- în altă viaţă.

CEL FĂRĂ ARIPI

Sunt ouă de şopârlă-n oase
de lungi şopârle somnoroase
prea amoroase când îşi lasă
în spini urzala lor solzoasă
şi par
un fel de calmăgar

(şi calmăgarul scoală cânii

Horia Zilieru
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floarea de fâneaţă
şi toaca tristă într-o sihăstrie.

Dulci mâinile prind vrăbii de cenuşă
frăţia lor de sânge-n ciripire
o mângâie            şi-n jilţul de la uşă
prin rugi de mure
fuge să respire
întâiu-ngheţ în cânepa ------------- pădure.

C-un rug trezeşte şerpii şi le scoate
sudorile din pungile umflate
şi bufniţa pe gură le îndeasă
scântei puţine      limba metastasă.

În ora veghei prinde rădăcină
cămaşa ei de ger? văd sânul stâng
de partea unui înger în surdină
lovind o tobă oarbă           îl ajung
cu funii tras de serul ca melasa
şi-i strig peste buricul cald thalassa

sunt însetat de morţi şi nervii sun'
şi cântă-n crengi cerceii de alun
cerceii galbeni          ţurţuri de polen
coroana de pupile           galb eden.

Subt luciul apei blânda (s)îngerime
nedezbrăcat mă curge-n adâncime
şi somnului mă las slomnind pe când
calul flămând
îmi paşte-n jugulare
un urlet lung de lupi la urlătoare.

ÎN SÂNUL EI SE COACE TRANDAFIRUL

Focul cu cenuşa schimbă locul
în albina din văzduh şi jocul
mişcă ritualele picioare
în dureri trupeşti fulgerătoare
când şoptesc în taină cerşetorii
limba rădăcinii şi a morii
cu privirea trasă pe tocilă
(nu pe sfoară) să trezească milă.

O să vină cioara şi mi-e teamă
partea ei de miel să nu mi-o ceară
un morman de pene e la vamă
aşteptând în port un scrib de ceară
stânga
dreapta oase numărate
gheare lăsând urme mici în cruce
la bătăi de clopot “croa” o frate
corb pleşuv mai bănuiesc o scară
ca războiul de ţesut şi sună
până sus în sâni o iarbă-amară
rest de plâns şi un prundiş de lună.

Mâinile-i cu scoici sunt adormite
sângerând deschizătura uşii
părul pâlpâie apoi trimite
leşuri din mulsorile cenuşii
şi se coace trandafirul iată
între sânii palizi văd o pată
un oboi căzut printr-o spărtură
înlăuntrul foamei racul scoate
foarfecele mari pe jumătate
şi-n tăcerea gravă fără ură
c-o mişcare de ceasornic taie
ochiului ------------- albeaţa vâlvătaie.

ÎNDRĂGOSTITUL SE PREFACE MAI BĂTRÂN

Bătrânul ochi mai bine vede-n noapte
sporindu-şi pedepsitele izvoare
şi ceaţa e o strană de zăpadă
femei cu voal oprind la lumânare.

Sunt duşi doar cântăreţii -------- şobolanii
să zgârie la uşile închise
să iasă-n mal de râu cu bolovanii
să li se spargă ţeasta. Cine ştie
amurgul lor se-anunţă. Ieri jucară
în podul casei în capcana – vampă
o vampă cât un turn de orăştie

(ah, arspoetica ------------ o domnişoară
cu pânea neagră ca neştearsa lampă
lampa cu gaz ca năduşita viaţă)

“La joagăre” urechea mea aude
claxon de ambulanţă şi cu greaţă
răspund şi eu  sămânţa  roditoare
şi hăcui trandafirii c-o secure
momâi de foc              păroase paparude
efebi de ger               şi         cioate de pădure
şi cabotina cărnii înserare.

Pe val se scaldă-o crimă          anonimă
gunoi de jeder      parabole        şi surle
o mână mi se taie ----------- mâna dreaptă
mâna de lemn imaginează turle
cinci turle cu o trestie-nţeleaptă.

DomNul se roagă
şi supuSul scrie
din deal în vale cu sonata doagă
copil de înger ----------- într-o sihăstrie.

ÎN VALEA FIILOR

Eu n-am urât pe nimeni niciodată.
În valea fiilor intrăm acum
subt grâul ca o jertfă împăcată
vorbesc părinţii-n somn: “aici şezum
şi plânsem a pământului magie”
(când norii ţin pe orbi de subţiori
şi fug meteoriţii din sclavie
născând morminte după ochiul lor)

Sămânţa-n moarte cere dezlegare
să săvârşască arderea — de — tot
lăsând în noi cenunşa roditoare.
Din oasele de piatră cum să scot

o pâne neagră cu un lanţ de semne
hrănind o gintă-n spaţiul dintre munţi?
eram sortit cu naşteri mult mai demne
fără tribut şi pedepsite nunţi.

Smerenia în tristă şovăire
pe faţa ta  dă-n pârgă întrebând:
“ivirea stelei peste cimitire
sudoare pânii trage din cuvânt?”

Ţi-arăt pe culmi blândeţea de-nserare
cu biruinţa sângelui urcând
ciorchinii clopotelor rugătoare
în craniul meu pe-ntinderi de pământ.

O VIZIUNE A MĂRII

Pânza nimeni nu i-o zmulge
gura mea înfricoşată
multrătăcitoarea-i spune
oarba pânii           albul fulger
tras din teaca dezgropată
taie ochiului genune
lăcrimând
argint
şi rune
dintr-o veche întocmire 
ca latentele ofire
clătinând vecia-ntreagă.

Nu văd frânghia ce leagă
întuneric cu lumina
soare potolit          o plagă
tăinuit fior şi vina
pe balanţă mal
şi cârmă
subt puterea unei oarbe
nopţi de geniu ce absoarbe
tălpile mergând pre val
gleznele luminătoare
îngrozind-o blânda turmă
El ––––––––– înfricoşatul mare.

Despuiat de îndoială
umblă ca pre mari morminte
— drumul sacru în spirală —
şi în urma Lui fierbinte
oarba roză fulgerată
vergură decapitată 
strânge suferinţa toată

aurora boreală.

Mai - Iunie 2013

Poezia ultimului volum al lui Horia Zilieru, Fiul lui Eros 
şi alte poezii, Editura „Junimea”, 1978, se înscrie în acea 
constantă a spiritualităţii artei europene — atitududinea sa 
„manieristă”, barocă. Lumea devine în paginile cărţii voit 
deformată, supra-reală, abstractă, pentru a uimi şi încânta, 
dar şi pentru artificiul creator de valoare poetică. Poetul este 
un „personaj”compus pentru spectacolul ales al poeziei — 
un „il cortegiano” ce dispreţuieşte cu nobleţe existenţa lipsită 
de complicaţii. El este totodată cel chemat să îmbine în 
versurile sale elementele îndepărtate şi contrarii („discordia 
concors”). Scrisul său ţine de „teribilità” şi „bella maniera” în 
care simbolul, metafora devin „hieroglife”: semne pentru 
altceva, enigmatic. Motivele poetice sînt bivalente, incifrarea 
e mai mult decât un joc, este o sporire a tainei şi un refuz al 
clarităţii „non-poetice”. „Hieroglifa” fiului este ambiguă. 
Rareori fiul este mai mult decât un martor al suferinţei 
poetice şi atunci asistăm la un rit străvechi iniţiatic: „cristale-
înţelepte să-ţi arate: / legendă, basm, mândrie şi povaţă//... 
Bătrânul meu l-a părăsit odată/ ca pe-un cuţit de jertă-n 
pîinea moartă, / a-nchis cu fumul o străveche poartă”.

Iniţierea e mitică fie în planul timpului istoric, fie în cel 
abisal, cosmogonic. Referentul dispare însă, fiul devine un 
simbol emblematic, un rod ce poate fi „poetic” perpetuând 
existenţa tatălui-demiurg: „tu eşti învingătorul meu altoi,/ 
iar eu îţi sînt tulpina truditoare”, „grai şi rod în sângele 
pereche”. „Pentru-a rămâne după moarte-n viaţă,/ merg să 
trezesc prin văile fierbinţi/ cuvinte milostive din părinţi / 
lovind c-un spic oglinzile de ceaţă”. Elemente biblice (tată-
fiu, spini, răstignire, asin, bethleem) se întâlnesc cu gesturi 
magice păgâne („e orbul în arhaicele piei / cu dreapta milei 
pipăind în mine/ bobul de grâu şi mana de albine?”) într-o 
ritualică naştere de sine în care poetul moare spre a se-nălţa 
(„E moarte? Naştere? Sunt amândouă?”). Fiul-tată, soare-lună 
sunt perechi unite în metaforă după legile alchimiei poetice. 
Hieroglifa fiului se îmbină cu cea a grâului („Eşti pruncul-
grâu”) motivul poetic cel mai frecvent (bob, spice, coacere, 
pâine). Decodarea simbolurilor nu este cea mai fericită cale 
de apropiere de poezia lui Horia Zilieru „clarobscurul” 
fiindu-i necesar (,.Nu ştie nimeni drumul să-mi arate/ spre 
bobul pus în casa unei pâini/ şi-n căutarea unor alte mâini / 
se smulg din cuie mâinile curate”.) Sensurile sunt multiple, 
dar toate converg spre ideea creaţiei, a însămânţării şi a 
rodirii, a coacerii şi pârgului şi spre existenţa poetică: „E 
jumătatea vieţii secerată,/ prea bine văd deşertul fără spice/ 
şi magii vin vorbirea să-mi ridice/ abia suflând cenuşa-
nfricoşată”. Cele două chei poetice ţin însă mai mult de 
luciditate speculativă, de cerebralitatea actului creaţiei. 
Adevărata obsesie a cărţii este tema morţii, tratată şi ea în 
spiritul baroc al unei prezenţe enigmatice în lumea poetului, 

ca o perpetuă trăire în moarte („morir viviendo”). Fără a fi 
tragică sau patetică această învăţare a muririi (ca la Arghezi) 
este vizibilă pretutindeni prin recuzita ei tradiţională creând 
nu rareori un decor macabru salvat de la desuetudine prin 
gesticulaţia poetului — personaj şi prin intensitatea 
imaginilor. Se realizează astfel o mască bacovian-simbolistă a 
rătăcirii delirante printre semnele mortuare, poetul 
interpretînd un rol într-un spectacol regizat de el însuşi în 
care convenţia cu spectatorul-martor este necesară. Dincolo 
de ceremonialul poetic, moartea rămâne tema obsesională a 
universului volumului. Trecând de acest nivel al poeziei, 
„hermeneutica” întâlneşte în profunzime „reveria materială” 
a focului. („Cine ţi-a spus că-i îngerul trimis/ un paradis de 
focuri să-ţi arate?”: „Puterea pleacă şi se nalţă rugul/ şi după 
rug o sabie ia locul/ şi blând şi milostiv prin carne focul/ 
rupând linţoliul îşi împlîntă plugul”.) O lume a căldurii şi 
văpăilor trăieşte în această zonă ascunsă: „Pămîntul a născut 
un spic de foc; / puterea lui îmi curge-acum prin vine/ şi se 
ridică din pământul gol/ semănătorii îngropaţi în tine / şi-
un miros cald de pârgă urcă-n cer/ din limba arsă într-o altă 
lege / şi-n rugul tău încătuşat alerg/ precum un roi în 
foame...” Focul nu e pustiitor, ci blând („obscurul frate: 
focul”; „i-e dor de blânda spicului dogoare/ şi în blândeţea 
focului cel mare...”) combustiile sunt vitale, elementele 
participă la o nuntă sacră: „în stânga-i focul — mire în 
trufie,/ cenuşa-n dreapta stă ca o mireasă”. Alte cuvinte 
trădează prin frecvenţă şi funcţionalitate autenticitatea 
reveriei: vatra, firbinţeala („devine vatră şi-adăpost 
fierbinte,/ conturul unei inimi în genune”.), rugul, văpaia 
(„Văd legătura între lut şi cer:/ un grâu ceresc în mari beţii 
de rug”, arderea („Ce grâu curat/ va fi să ardem la a doua 
nuntă”), cenuşa („Sămânţa-n moarte cere dezlegare/ să 
săvârşească arderea de tot/ lăsând în noi cenuşa roditoare”.) 
Culoarea roşie învăluie arderea poetică şi în spiritul 
manierist al artificiului şi paginile cărţii sunt colorate suav în 
roşiatic. Versurile cultivă muzicalul, transformând 
discontinuitatea limbajului în cantabilitate fluidă. Rostirea e 
hieratică cu unele aspărimi argheziene. Tablourile „votive” 
ale poetului sunt mai potrivite în cadrul broderiilor abstracte 
în piatra Curţii de Argeş şi mai puţin al „aivelor” fresce 
moldovene. Arabescul poemelor cu lucrătura lor de filigran 
şi proliferare orientală a ornamentului îl înscrie pe Horia 
Zilieru în acel tip de sensibilitate barocă românească 
prefigurat de Dimitrie Cantemir.

Dan Alexandru CONDEESCU
(Din Luceafărul, reluat în Revue Romaine, nr. 9, 1979)

„înalţ din istovitul sânge rugul“



născocitorul de gânduri
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În Piaţa Vaticanului, îl voi fi privit în ochi, îi voi fi 
studiat veşmintele, posturalitatea, gîndul adîncit dincolo 
de îndoială, semeţia  şi chiar vulgaritatea gestului, pentru 
că  nu semăna deloc cu cel al reprezentărilor mele, aveam 
în ochi o statuie uriaşă închipuind un om de piatră, dîrz, 
semeţ, pugnant, care părea  legat de mîndrie şi vaniatate, 
nicidecum de divinitate, mîna lui aruncată către univers, ca 
o aripă smulsă din umăr, impunea ordinea şi orînduiala 
unei lumi decadente,  nicidecum nu oferea posibilitatea 
alegerii.  Lumea expusă  o asemănam, prin el,  cu 
îndrăzneala şi supunerea, nicidecum cu mîntuirea, se 
releva o lume a cuceritorului, nu a celui  ostenit de 
misiunea sa. Călătorise mult, călcase timpurile vetuste, 
zările perimate, pămînturile păgîne, desţelenise magama 
împietrită a unei gîndiri mitice, slobozind, de timpuriu 
crezul creştin peste cele existente. El era acela, iar în spatele 
lui, Christul, şi el,  măreţ şi dominator, cu crucea atingînd 
fiinţa celor o mie de paşi din piaţa invadată de caniculă, o 
imagine ciudată, care pune spate-faţă, două personalităţi 
teribile ale nemuririi: Cel ce Este şi fiinţarea Ideilor Lui.  
Ştiam că datorită acestui încă nerostit pămîntean a fost 
răspîndită Evanghelia în Imperiul Roman, că lui îi 
datorează omenirea schimbarea acelui timp fragilizat de 
mitologic, în ideea făptuitorului milei, iubirii aproapelui, 
dar  şi a suferinţei infinite. Şi, totuşi, după lectura 
îndelungată a cărţilor sale, l-am simţit altfel, nu cel din 
reprezentările insinuante, ale  unui sculptor smintit, o,  
bunule, Pavel din Tars,  de ce ţi-au pus în mînă sabia ( ce-i 
drept, invizibilă, cu ochiul liber) şi nu slava, de ce te-au 
stigmatizat în leu şi nu în miel. Desigur, gîndeam,  Pavel 
nu l-a cunoscut, nicidecum, pe Christosul fizic, dar l-a 
întîlnit de numeroase ori, după i-luminarea şi convertirea 
sa,  pe drumul Damascului. Acolo, poate să fi fost clipa 
schimbării convingerilor  lumii la acel nou adevăr,  a fost 
cotitiura necesară, ca să se nască legea cea nouă. Le ştim 
azi pe toate acestea! Dar de  ce, vine din noi îndoiala!... 
Mulţimile flămînde, de-un spectacol turistic, au intrat în  
marea catedrală, iar  eu am rămas acolo, să mă zbat 
neputincios, şi să privesc aiuritoarea  sentinţă a unui 
sculptor care, posibil, trebuie să fi făcut jocurile unei  puteri 
pămîntene.  Nu eşti blîndeţea, ci eşti clocotul, am strigat!  
Nu eşti eliberarea Sinelui, ci canonizarea  virtuţii, nu 
semeni cu cel visat, ci cu acela care îi reprezintă pe  alţii.  
Nu mîngîi creştetul celor săraci cu duhul, ci loveşti cu biciul, 
vrei ca ideile tale să învingă, cu înţelepciune vrei, cu 
mîndrie vrei, cu obstinaţie. Mulţimile au pătruns în 
templul de paitră, iată, cum  pipăie cu mîinile lacome pe 
Iisusul din Pieta lui Michelangelo, se dau cu ochii de toate  
tiparele, umbrele lor mişună, pe acolo, peste baldachinul 
imperial, peste  lumina Golgotei, savurînd dezechilibrul 
ultimului papă, răspîndind, nu credinţa în Domnul, ci 
legea călăului. Vai, mie, de unde această idee? Dar, se 
cuvine să consemnăm admiraţia lor faţă de  prezenţa 
Fecioarei Maria, care apare în văzul smintit, atît de tînără şi 
imaculată. Suferinţa tinerei mame, cufundată în durere, 
înnobilează dragostea şi frumuseţea spiritului, ea, cu 
trupul uşor plecat, ţine tragic  în braţe trupul inert al fiului 
său, fluidizat de-o curgere sfîntă, pe genunchii săi. Da, e 
altceva, am spus. Geniul artistului, opreşte mulţimile, le 
castrează obsesiile, şi le îndeamnă spre meditaţie.  Am 
strigat după Anaforeea, dar şi ea s-a alăturat mulţimilor,  
asemenia celorlalţi, m-a părăsit, am rămas în faţa statui 
sfîntului Pavel, pentru că eram gol, iar cei goi nu au voie să 
intre în templu. Simţeam cea mai mare mare suferinţă a 
vieţii mele. Sfîntul îmi rînjea, nişte papi colosali, cu săbii şi 
suliţi în mîini, se aţîţau către mine, sărmană fiinţă, care îmi 
doream să pătrund dincolo de pojghiţa visului, şi să-l pipăi 
pe Domnul. Se războiau cu nimicul: o, Pavele, Pavele! Toţi 
şi toate îşi băteau joc de mine. Ştiam, El era, acolo, în 
braţele Ei,  şi mă aştepta, strigînd: Saule, Saule, de ce mă 
prigoneşti, şi eu, aidoma lui, îi strigam, atunci cînd mă 
îndreptam spre Damasc, ca să ucid, pentru ca să apăr 
Legea. Mă voi îndoi pînă la moarte de supleţea acelei 
viziunei, de aceea, azi, eu, aicea, păcătosul, nevoiaşul 

vizionar, vreau să intru în Templu. O voi face într-un 
tîrziu, după ce voi beneficia de  slăbirea vigilenţei 
paznicilor, şi mă voi prelinge pe lîngă perţii lunatici, 
pentru a şti, că dincolo se înfiripează lumina.  Presat de 
timp, inumanul timp, de aiurea, l-am părăsit pe Paul, nu-l 
iubeam, înfăţişarea lui mă îngrozea, şi mi-am zis, acest ins  
trebuie să fi fost în tinereţea lui un ucigaş  de temut, altfel 
cum ar fi trecut dincolo, de aparenţe, către  Idee. Laşul, 
versatilul, Orbul. Dar mi-l imaginez, şi gîndesc la ce se va 
fi întîmplat în cugetul lui, în inima sa, poate, îşi va  fi spus, 
pe acel drum straniu, sunt om, şi va fi simţit  profunda şi 
cumplita  remuşcare care  îl mîna către semenii săi. Dar 
aici,  frustrările sale erau şi cele ale mele, pentru că 
Anaforeea mă părăsise, intrată în gloata furibundă şi 
flămîndă de acea falsă cunoaştere, care aureolează gîndul 
cu imagini răzleţe, pe care le uiţi, după ce ai păşit dincoace 
de treptele Templului.  Şi eram atît de singur. Asemenea 
va fi fost şi Saul, pe drumul Damascului, plin de 
remuşcări, îndoieli şi  incertitudini, şi mai presus, cu 
imperioasa nevoie de a şti ce se petrece, cu adevărat, după 
ieşirea din marele Templu.! Va fi aflat, oare, în clipele din 
urmă? Mă îndoiesc, pentru că sculptorul renascentist nu-l 
va fi reprezentat cu sabia în mînă, ci cu harul blîndeţii. Va 
fi fost mai dinainte fariseu, şi va fi susţinut existenţa 
îngerilor şi diavolilor, nemurirea sufletului de după moarte 
şi învierea morţilor, fiind adeptul prozelitismului, şi el va fi 
ştiind că ai lui s-au depărtat de spiritul Legii  devenind 
ipocriţi, corupţi şi nedrepţi,   de la lăcomie, furt, iubire de 
arginţi, escrocherie, pînă la crimă.  Va fi fost el, acela, pe  
drumul Damascului, va fi  trăit remuşcarea şi dmnaţiunea, 
cu gînd la muncile infernului, pentru că multe îi erau 
cunoascute,  om fiind, s-au  va fi fost trezit de daimon! Îi va 
fi fost teamă de ce va fi, va fi trăit intens îndoiala asupra 

Vasile POPA HOMICEANU 

fascinaţia lecturii

Poetul se miră de ”câtă lumină e în ordinea firii”, dar 
dacă ar fi dat peste dezordinea ei, razele limpezi ar mai fi 
pătruns? Ar fi o primă întrebare de la care se pot arunca 
priviri asupra versurilor lui Florentin Dumitrache din cel 
de-al cincilea volum – Fluturii din scris (Timpul, 2013). 
Desigur, și ”fluturii” din vis ar fi putut tot atât de bine să-și 
fi încetinit zborul din brusca și întortocheata lor planare 
multicoloră și exotică. Sau poate tocmai aceștia au adăstat 
în textul liric cu miresme de nectar și blândă lumină. Încă 
de la primele poezii se observă inducția sugestivă a 
verbului, așezat simplu și clasic, nestingherit prea mult de 
nuanțele și formele modernismului. Stilul clasic, după unii 
deja vetust, rămâne totuși calea sigură și impregnată de 
emoție, o cale pe care se ajunge mai lesne la lumea de 
poveste a vârstei adolescente, la evocarea cutumelor 
spațiului mioritic, la natura mirifică, dar și la sentimentul 
scurgerii timpului, simțit și exprimat printr-o înlănțuire de 
metafore-cheie, așa cum le întâlnim din abundență în 
poeziile ”Curge toamna peste mine”, ”Doar amintirea”, 
”Meditație I”, ”Visurile mele”, ”Melancolia plecării” sau 
”Prin timpul trecător”. 

Structurat în două mari părți – ”Înflorirea palmelor” și 
”Se aprinde toamna”, noul volum al lui Florentin 
Dumitrache îi confirmă chemarea spre expresia echilibrată, 
sinceră și emoționantă. În orientarea sa tradițională, poezia 
de o asemenea factură se îndreaptă, înainte de toate, spre 
ideea idealului moral, un principiu care n-ar trebui să 
lipsească din nicio construcție literară. Poetul crede în 
asemenea idealuri, adesea evocate în versurile sale, cum se 
întâmplă și în Câtă lumină: ”Câtă lumină / în ordinea firii / 
de-atâtea ori am văzut / cum suflet curat, / se-nalță trufaș 
/ spre geana de lumină, adulmecând nemărginirea / spre 
care tânjește. / Câtă lumină în ordinea firii...!” sau ”Nu știu 
încotro se-ndreaptă gândul, / pare a avea ceva de făcut: / 
să privească înapoi cu tristețe, să vadă azi ce e azi necesar, 
/ ori să scruteze viitorul? / Stă gândul la răscruce de gând: 

/ ce a fost a văzut, ce este știe, / ce va fi va afla, 
/ și-atunci se-ndreaptă agale / spre necunoscut” 
(Dilemă I).

Nedumeririle sale târzii, remarcate și în 
câteva ecouri critice, sunt obsesii care conduc 
spre destinul, iubirea, suferința, sentimentul 
apăsat al amintirilor, revenit când cu smerenie și 
plăcere, când cu nefericiri, melancolii, 
deznădejdi și drame. Prefațatorul acestui volum, 
poetul Constantin Mănuță, surprinde cum nu se 
poate mai bine unele dintre caracteristicile 
scrisului său liric: ”Experiența de viață, cea 
pedagogică și didactică pot constitui unghiuri 
semnificative pentru conturarea universului 
fundamental al versurilor sale. Poeziile scrise în 
metru clasic reprezintă o fericită întoarcere la 
legendele și miturile autohtone și universale, o 
pendulare între real și fantastic, o relatare a 
trecerii lente dinspre profan spre sacru, o 
regândire a dimensiunilor arhaice ale omului...”. 
Dacă orice poet este tentat să-și afle sensul 

propriu al poemelor pe care le gândește și scrie, cel puțin la 
nivelul experimentului logic, intervine un ”ceva” care 
acționează independent de voința celui ce intră în magicul 
joc al vorbelor, poate un ”glas” care prin șoapta-i iluminată 
declanșează o verigă dacă nu chiar un lanț al uimirilor, 
emoțiilor și sentimentelor, în jurul cărora tot 
ireversibilitatea timpului domină și hotărăște, pentru că ”În 
tremurarea timpului ce vine / Se aprinde toamna peste 
păduri și-n mine”.

Poezia lui Florentin Dumitrache evocă o lume, o lume a 
generației lui, prin versuri care refuză solemnitățile ridicate 
eventual la rang de lecție, după cum refuză false imagini 
ale unei filosofii forțate, dimpotrivă, întâlnim teme 
exprimate cu simțire și imaginație, acest fapt datorat poate 
și relativizării datului existențial din care nu pot lipsi 
vulnerabilitatea ființei și sentimentul precarității. Ochiul său 
poetic este atent la esența cotidianului rezultând nu o 
viziune ”metafizică”, ci una comunicantă cu lumea și cu 
simplele întrebări ale omului, dar cât de greu e să găsești 
răspunsuri pe măsura simplității vieții! Să scrii despre 
pierderea speranței, de pildă, sau despre iubire și tristețe, 
între aceste stări de viață și de moarte strecurându-se 
discret copacul, floarea, iarba, stelele și cerul, caii, caișii, 
codrii și râul – toate într-o febrilitate de neoprit a naturii – 
nu înseamnă a renunța la speranța în sine și nici pierderea 
ei atâta timp cât crezi încă în expresia poetică, fie ea 
întrebătoare, nesigură și vulnerabilă, atâta timp cât ”Se 
întrevede o rază de lumină / Pe clipa de-ntuneric în care-
am fost lăsat, / Simt că din nou în suflet lumină o să vină. / 
Nu știu ce-a fost în jur, totul era neclar, / Speranțele-mi 
curgeau râu în depărtare, / În clipele acelea luptam, dar în 
zadar, / Trăirile-mi erau pierdute, visătoare / Din 
frământări tenebre, izvoare-am căutat, / Să sorb un strop 
de apă curată, cristalină, / Se întrevede-acum în gândul 
tulburat, / Se întrevede-o rază cu fir alb de lumină” (”Se 
întrevede o rază”).

Gândurile înaripate ale poetului iau forma ”fluturilor 
din scris”, o metamorfoză lipidopterică, dar și o pilduitoare 
modalitate a rostirii prin care ”ochii mei privesc nostalgic 
înspre stele”. Între cerul albastru și pământ, fluturii 
multicolori și exotici, cu zborul lor derutant, lasă 
sentimentul pur al ideii inefabile de nemărginire. În raza 
luminoasă se umplu de poezie, fluturii se insinuează in 
scris, întrerupându-și efemerul din realitatea imanentă, 
acum ei intră în armonia cuvântului, devin semne sigure 
ale perenului, acum lumina pare că se întinde peste tot și 
un colț de suflet se furișează în afară, iar acute simțăminte 
se reîntorc acasă. Acum poetul se regăsește pe el însuși, 
altfel sentimentul destrămării ar lua amploare.

Cu ”melosul subteran, șocul îngândurării, unduirea 
fiorului liric” (Horia Zilieru), cu ”metafora plină de 
farmecul smereniei” (Cassian Maria Spiridon), cu ”o 
imensă sfâșiere în fața timpului” (Emilian Marcu), cu 
”invitația la retrospectivă și meditație” (Adi Cristi), cu ”tot 
ce s-a adunat în sertarul unui poet răbdător” (Val. 
Talpalaru), cu ”rigoarea și metrul clasic precum și cel voit 
modern” (Const. Mănuță), cu ”diateza activă și cea pasivă” 
(Marinică Popescu), scriitorul Florentin Dumitrache 
reușește să însuflețească peisajul unei vieți obișnuite, să-i 
împrumute semnificații, înțelesuri și speranțe care conferă 
sens și rost existenței omului.    

învăţăturilor sale, se va fi produs minunea în mintea lui, 
sau va fi fost trezit încă odată de daimon. Nevăzutul şi 
închipuirea îi erau aproape.   Şi Acela, din ceruri!  Nu le 
putem şti pe acestea toate! Dar ne-o spune statuia lui, din 
faţa marelui Templu, de aici, din Piaţa Sfîntului Petru, din 
Roma.  Pentru că înainte de a fi fost un om religios, Pavel 
va fi fost sigur un om politic,  plăcîndu-i puterea şi drăcia 
biciului, nu oare el asistase nepăsător la lapidarea acelui  
viitor sfînt, în Ierusalim, după judecare. Nu el va fost lîngă 
farisei şi-l va fi judecat. Pentru că Ştefan a fost unul dintre 
cei şapte bărbaţi, plini de duh şi de Înţelepciune,  aleşi de către 
apostoli  pentru a îndeplini misiunea de diacon.  Ştefan a 
fost ales peste aceştia, să-i conducă, şi să fie Arhidiacon. 
Dar fariseii erau nemulţumiţi pentru că el predica public 
învăţătura lui Christos.  Ajunge, astfel,  în faţa Sinedriului, 
precum Domnul,  pentru a fi acuzat de blasfemie contra lui 
Moise şi a lui Dumnezeu. Acelaşi Caiafa, care îl judecase 
pe Iisus, îl întreabă cum răspunde acuzărilor, iar el a zis cu 
tărie: Cum au fost părinţii voştri aşa sunteţi şi voi, pe care 
dintre prooroci nu i-au prigonit părinţii voştri, şi i-au   ucis   pe 
cei care au  vestit înainte de sosirea Celui Drept ai Cărui 
vînzători şi ucigaşi v-aţi făcut voi acum. Voi care aţi primit 
Legea  întru rînduieli de la îngeri şi n-aţi păzit-o!

Saul va fi ştiut că singura  cale spre Dumnezeu este  
supunerea faţă de Legea Veche.  Saul era un om cult, 
versat în cunoaşterea legilor şi a obiceiurilor timpului său.  
Pe Ştefan l-au condamnat la moarte  prin lapidare. A fost 
dus în afara Cetăţii şi a fost ucis cu pietre, şi a devenit 
primul martir, întru credinţa lui Christos. Atunci el a 
strigat: Iată văd cerurile deschise şi pe  Fiul Omului stînd de-a 
dreapta lui Dumnezeu.  Iar cei care l-au judecat, erau acolo, 
şi Saul era, şi aruncau cu pietre, şi-l apărau pe Dumnezeul 
lor, poate de aceea ochii din statuia lui Pavel, din faţa 
Marelui Templu, din Roma, sunt plini de farisesm, posibil 
ca statuia să fi fost sculptată mai înainte de convertirea 
acestuia pe drumul Damascului.

Nicolae BUSUIOC
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E important să surprindem „momentul” cum piaţa 
de schimb s-a plasat drept inimă pulsândă neasemănării, 
cum divinitatea creatoare a făcut un anume pact, un 
compromis chiar, cu predestinarea, cu cea care de fapt 
promite doar evaluarea-luarea. Personalizând, reţinem 
cum Cain a fost într-un fel cel înfiat atât de divinitatea 
creatoare, cât şi de predestinare. Nu putem avea, după 
atâtea mii de ani, imaginea unui Cain care, înfricoşat-
înfrigurat-înfrânt, fuge şi fuge. După ce şi-a ucis fratele 
(ca şi cum prin el omul ar fi ajuns - după pomul 
cunoaşterii - şi la pomul vieţii, şi ar fi mâncat şi din 
pomul vieţii, ca un canibal), semenii au primit poruncă 
să-l alunge dintre ei, cât mai departe pe Cain, ca astfel el 
să-şi confecţioneze prelungirile tehnologice ca pe un 
vaccin, ca mereu-exerciţiu al afirmării şi deopotrivă al 
negării cunoaşterii, domeniilor de „a fi”, adevărului. 
Odată cu crima lui Cain a intrat acerba competiţie între 
semeni, pornirea de a-ţi alerga-alunga-nega semenul, 
teribila întrecere în lume.

Prin alungare-alergare însă, Cain a dobândit 
capacitatea de a-şi întrece semenii, de a practica cu ei, ca 
pe un drept al lui, întrecerea ca schimb de piaţă, de 
câştig. După ce el evalua-lua, semenii nu-l mai puteau 
prinde să-şi ia ce a fost al lor, iar el nu le dădea în 
schimb decât fuga de felul timpului, decât urma-semnul-
nimicul cu care a fost însemnat. Clar lucru: în formula 
schimbului de piaţă intră şi nimicul; nimicul e substanţa 
schimbului, sau în măsura în care schimbarea e 
substanţială, ea probează nimicul drept criteriu. 
Consemnăm că, între inşii asemenea care practică 
neasemănarea de felul câştigului pragmatic, iată că 
însăşi întrecerea - alergarea-alungarea-negarea - a 
devenit instituţie: piaţa de schimb, un loc fără de loc, de 
a evalua-lua, de a nu fi prins. Pentru cei care neagă, care 
fac afaceri, piaţa de schimb e cetate de scăpare dar şi de 
prădalnic atac.

Atât Cain, cât şi negustorii se fac pe ei înşişi alungaţi, 
de neprins de semenii lor. Primii, cu toată priceperea, 
fără uimire şi fără de milă, se folosesc de prelungirile 
tehnologice pentru a fi în formă, competitivi, spre a 
obţine, smulge câştigul de piaţă, de la semeni. Sistematic 
ei trec dincolo de domeniul omenităţii, de a fi oameni, 
cochetează cu neantul. Dacă „semnul” lui Cain e fuga-
alegarea-întrecerea de câştig, ţine de prelungirile 
tehnologice, atunci „sensul” lui arăta propriul lui 
„domeniu”: piaţa de schimb, unde poate adjudeca, 
adiţiona o sumă de felul neantului, fără de asumare, fără 
anume ordine, pur şi simplu ceva trecut (cu viteza 
timpului ce a şi trecut) pe o listă de inventar.

După ce l-a ucis pe fratele său Abel, Cain a primit 
semn de la divinitatea creatoare ca să fie recunoscut şi 
alungat, iar nu omorât de semeni. Pe de o parte, e de 
reţinut că tot atunci semenilor li s-a transmis mesajul: fiţi 
atenţi că şi voi sunteţi fiinţe cunoscătoare - adică cu 
semnul-pomul cunoaşterii-recunoaşterii însemnaţi, 
precum Cain - şi, în aceeaşi măsură, sunteţi fiinţe 
muritoare, precum Abel, căci din start aţi ratat pomul şi 
semnul - însuşi sensul - vieţii. I s-a pus omului în vedere 
să cultive, în el însuşi, „intimitatea distanţei dintre 
cunoaştere şi murire”, stare logică aporetică, de a fi 
mereu „între”, de a fi cu proprie „întrebare”, a fi cu 
„sens” propriu, de lucru: un semn care arată nu doar 
întrecerea fără de lăuntric reper, ci şi întoarcerea, venirea 
la sine. Precizăm că într-un fel sau altul purtăm semnul 
asemănării neasemănătoare. Semnul lui Cain însă (semn 
pe care de fapt Cain i l-a făcut lui Abel, prin care 
sângele, viaţa, trupul acestuia din urmă au intrat în 
pământ) e semnul acerbei întreceri. Şi totuşi, pentru 
insul pândit de singurătate în special când se află între 
semeni, tocmai întrecerea pentru el constituie „semnul-
sensul” lui propriu (ca „intimitate”) de „a fi”, astfel pe el 
însuşi se vede fiinţă cu semnificaţie, demn de a fi ales iar 
nu confiscat în conformitate cu instituţionala alergare-
alungare-negare cu capacitate, autoritate de confirmare-
calificare-clasificare.

Pe de altă parte, astăzi se pune problema unde ar mai 
putea fi alungat Cain, unde adică negustorii s-ar mai 
alunga pe ei, părăsindu-şi părinţii, patria, globul şi chiar 
globalizarea, care uneori se pare (cu toate că e mai mare 
decât globul) că e prea strâmtă… A-i alunga, nega pe cei 
care mai întâi ei pe tine te neagă înseamnă a le da un 
sens: să se afirme, să te întreacă; înseamnă a le face jocul, 
a intra în schimbul de piaţă, de replici la scenă deschisă, 
prin care ei să câştige în mod obligatoriu şi chiar obscen, 
fără de măsură, ori urmă de intimitate. A referi despre 
întrecerea cu orice preţ - cu preţul de „a fi”, al propriului 
domeniu - e tocmai a referi despre semnul care îşi 
uzurpă sensul, şi care devine imagine. Odată ce omul 
deprinde şi se aprinde, precum o imagine, în a-şi întrece 
semenul - găzduind deci starea de a fi a unui gaz, 

alungându-şi şi excomunicându-şi până la explozie 
semenul -, se poate spune că neantul a intrat în lume. 
Cum lesne se poate vedea, imaginea - reclama, noul de 
piaţă - e doar modul de a administra, în lume, neantul. 
În acest caz, supravieţuirea se dovedeşte pur şi simplu 
vieţuire. Cultivarea limitei, uzurparea de către semn a 
sensului devin strategii curente pentru a profesa 
profitul, câştigul cu orice preţ, cu preţul semenului chiar.

Predestinarea (şi cei ai predestinării: Cain, 
negustorii) nu învaţă să piardă, să moară, din contra; ea 
ştie totul înainte ca el, „totul”, să fie, să iasă ca realitate 
din cunoaştere-cuvânt, odată cu timpul care a şi trecut; 
din capul locului-începutului ea îl acaparează, îl posedă, 
îi „confiscă” totului şi celălalt capăt, sfârşitul, încât el nu 
doar să fie, ci să „con-fie”: deopotrivă dinspre început, 
cât şi dinspre sfârşit. Între unghiile sale, predestinarea se 
arată gata ca pe un păduche să strivească lumea. Pentru 
predestinare infinitul şi însăşi divinitatea sunt 
numărabile. Jurisdicţia predestinării înseamnă posesia, 
iar limba ei e inventarul, totalul, e lista după care e 
scrisă-făcută istoria.

După modelul predestinării, cel care te comandă 
poruncitor, cu siluire perversă îţi distorsionează 
purcederea, te condamnă înainte de a fi judecat, înainte 
de a fi, sau te judecă cu dizgraţioasă prejudecată, fără a-
ţi împlini mergerea de sine, fără a-ţi atinge destinaţia ta 
lăuntrică: spre a fi cu propriu prezent şi deopotrivă 
orizont. Cel care practică fără uimire şi fără de milă 
posesia, care „confiscă” pur şi simplu folosind pârghia 
pieţei de schimb, nu-ţi permite întoarcerea la sine - 
demers firesc pentru o fiinţă muritoare şi conştientă. 
Pentru un astfel de ins - despotic, predestinatar - viaţa şi 
moartea ta sunt acelaşi lucru răstignit pe o listă, ori într-
o istorie care nu cultivă pulsul învierii, articularea pe 
dimensiunea transfigurării.

În lume se pare că tot mai greu îţi poţi transforma - 
ca paradigmatică transfigurare - starea de singurătate în 
stare de singularitate creatoare. Criza lumii în care trăim, 
corupţia spirituală au atins cote alarmante de alterare, 
înstrăinare. Ne întrebăm-răspundem dacă nu cumva de 
la început comunicarea a fost excomunicare. Cu 
predestinarea se pare că divinitatea creatoare a făcut 
pactul („păcatul ei strămoşesc” ?!), de delaţiune: de a ne 
spune-pârî şi de a ne crea, adică de a ne vinde, trăda, de 
a ne da, ca realitate, afară din cuvânt-cunoaştere odată 
cu timpul (pur şi simplu ca ducere, „dat”, iar nu ca 
venire, „dar” nouă înşine).

În măsura în care operăm curent cu „unimea” 
predestinare-divinitate creatoare, nu ne mai poate uimi 
faptul că în evul evaluării fiece nouă generaţie de 
oameni percepe ca pe o îndatorire, datorie-împrumut de 
piaţă revanşardă, ca pe un dat (mai exact: un „luat”) 
istoric, faptul de a fi tocmai împotriva celor care i-au 
adus-format pe lume (părinţi, oameni de cultură, 
educatori, înţelepţi, bătrâni). Generaţia negării 
negustoreşti nu acceptă să se primească-primenească pe 
sine, drept propriu dar, nu acceptă să aibă faţă de cei 
nobili-generoşi doar o „sfântă datorie”, ca libertate şi 
unitate de a fi, încă împreună. Ne întrebăm-răspundem 
dacă nu cumva ucigându-şi, frângându-şi fratele, Cain 
tocmai şi-a „răsplătit” astfel părinţii şi pe cei asemenea 
lor, binefăcători; s-a arătat dispus să schimbe lumea, să 
facă el - cu statut de procreator, adică deopotrivă 
predestinator şi creator - o nouă lume, pe proprii săi 
urmaşi. Tocmai, alungându-l, lumea - de el întrecută ea 
fiind - îl urma pe el. Se explică de ce el, Cain, şi-a luat 
drept însoţitoare (evă, femeie) „imaginea” ori semnul ei, 
al lumii. Semnul, imaginea lumii constituie evaluarea 
prin negare a lumii, propriul ei gol, propria ei capcană, 
tocmai modul cum astfel ea, lumea, să fie cu măsura 
nemăsurii, a negării-fantomei din Hades, evaluată, luată. 
Cain s-a însoţit cu insaţietatea.

E de văzut că acest soi de imagine (ce ţine, ca 
atitudine, de teribila - exterioară, explozivă - trecere-
întrecere, competiţie) se refuză a fi „tu” pentru vreun 
„eu” anume. Mereu, lumea s-a pus şi se pune pe urmele 
lui Cain, pe locul fără de loc de felul pieţei de schimb; 
chiar şi când stau, când nu aleargă propriu-zis, oamenii 
deprind în toate cele gustul să se întreacă între ei, cu 
nepotolit zel cultivă prin toate mijloacele gustul 
imaginii, al evaluării-luării prin negarea „celuilalt” - în 
care fiecare vede fantoma fără de saţ a lui Cain. (Prin 
acerba negare a semenului, a „celuilalt”, omul îşi pierde, 
arde gustul, perceperea de sine, e fără de saţ şi fără de 
soţ, e fără de uimire şi fără de milă.) Se pare că prin orice 
face omul neagă negustoreşte, pur şi simplu „aface”. 
Părăsind facerea, locul său lăuntric, omul locuieşte 
afacerea, imaginea de câştig.

Pe urmele lui Cain, omul a trecut dincolo de om, 
lumea a trecut dincolo de lume, însuşi globul a trecut 
dincolo de glob - orice există tocmai pare că vrea să se 
globalizeze, că ţine cu orice preţ să devină imaginea sa 
proprie, ca fiind pe o planetă mai mare, mai apreciată 
decât propria sa planetă, realitate. Lesne se poate 
constata cum starea între partenerii aflaţi în aprigă 
competiţie tocmai întreţine sistematic respingerea, 

alungarea, o „ură natală, naţională” între fraţi, între cei 
de aceeaşi naţiune, chiar faţă de cei care, ca specie, îţi fac 
binele de „a fi”. (Nimic mai aprig, mai sângeros, 
canibalic, decât un război civil, continuă luptă 
intraspecifică, proprie celor mai apropiaţi ce-şi revendică 
o stranie primeitate, dincolo de viaţă şi de moarte. Cel ce 
astfel se vrea primul, nu „se” primeşte-primeneşte ca 
dar sieşi.) Şi-i mai mult decât scandalos faptul să ştii că 
„binele de a fi” constituie păcatul strămoşesc şi, 
totodată, cum că te poţi mântui de un astfel de păcat 
părăsindu-ţi, negându-ţi părinţii, strămoşii, patria, 
specia, prin afacere transformând pe „a fi” în „a avea”.

Noua elită nu mai afirmă, nu cultivă „a fi”, ci neagă, 
cultivă negustoria, confiscarea lui „a fi”, urmăreşte - ca 
orice voinţă inconştientă, pierzându-şi urma - doar „a 
avea”. Cei ce locuiesc imaginea, afacerea, se află de fapt 
în marginea realităţii, la reanimare; după ce s-au rupt de 
Terra, au batjocorit-o la ruleta rusească de felul pieţei de 
schimb, unii ca aceştia nu se pot rupe de Terra - 
nostalgia lor e una dramatică, cu o singură şansă: 
„terapie” intensivă. Vom menţiona numai - un lucru 
neluat cum se cuvine în seamă - că sămânţa întrecerii 
sub forma schimbului în stare să marginalizeze, să 
arunce centrul şi întregul chiar într-o teribilă forţă 
centrifugă a fost pusă, împreună, de către fraţii Abel şi 
Cain, odată cu jertfele lor. Astfel, înaintea divinităţii 
supreme nu provoci, nu participi la întrecere (care e mai 
bun, mai iubit), ci cauţi trecere-trecerea, nu vii, adică, cu 
îndreptăţirea proprie, ci cu credinţa - curajoasa smerenie 
(făcându-te asemenea ultimului semen) -, cea singură în 
stare să prefacă dreptatea - supremă, teribilă, divină - în 
milă.

Din groapa de gunoi, cu tot felul de mizerii, a lumii, 
pe care se afla aruncat, el, dreptul şi milosul Iov, a făcut 
de fapt un foc în care, ca o jertfă, s-a ars pe sine; cu nici 
un chip nu a încercat, în faţa divinităţii şi semenilor 
(hulitori, batjocoritori, nerecunoscători ori prieteni) 
fiind, să se arate mai bun, să promită a fi mai bun decât 
este, decât sine. Dintotdeauna, între semeni fiind, pe el 
nu l-a interesat să intre într-o anume întrecere, nici cu 
sine; el nu a pretins răsplată, recunoaştere cu orice preţ, 
cu preţul semenilor. Mistic mistuindu-se în mizeria 
lumii, întreaga lui atitudine (aparent patetică, 
încăpăţinată, căci voia să vorbească faţă către faţă cu 
Atotputernicul) respiră seninătatea mărturisirii divine - 
de felul: „eu sunt cel ce sunt” -, martirice, şi astfel el se 
dovedeşte în stare să stingă (cu focul arderii-credinţei 
sale, al evidenţei sale de bun simţ şi de bun gust) orice 
imagine, orice preţ, evaluare, judecată de piaţă, care i s-
ar atribui. El nu a ales piaţa de schimb meschin şi de 
nemeritat câştig, ci groapa de gunoi a lumii.

A se observa: nu pentru valoarea lor de întrebuinţare 
reală se produc atâtea lucruri, nu pentru a astâmpăra 
direct nişte nevoi reale, concrete (hrană, adăpost, 
sănătate, educaţie, securitate, dragoste etc.) se cheltuiesc 
marile energii şi sume ale acestei planete, ci pentru 
„valoarea de judecare şi de adjudecare”, mai exact: 
pentru imagine, pentru imaginea de felul negării de 
câştig, conform căreia ceea ce am (dar de care propriu-
zis nu am eu nevoie directă, ci alţii, lipsiţi, au nevoie) 
tocmai constituie imaginea-plăcerea-puterea mea faţă de 
„ceilalţi”, cu discriminator rol de oglindă între realitate 
şi imagine. În imaginea ta proprie „ceilalţi” nu pot să se 
vadă; rămân împietriţi - fără uimire şi fără de milă - ca 
de ochiul Meduzei… (Într-un fel, eu - în „voia-
imaginea” mea fiind - am nevoie să am acele lucruri pe 
care semenii mei, în nevoia lor, să  nu le aibă, ca ei să fie 
doar „semeni”, doar „nevoie-imagine”, doar gol de 
realitate, gol de „a fi” om. Referim despre plăcerea 
imaginii, de felul negării negustoreşti, de a se impune „a 
fi” cu preţul a ceea ce deja este, despre puterea ei adesea 
devastatoare, neantizantă. În fapt, prin transformarea lui 
„a fi” în „a avea” fantoma din Hades ţine să capete 
realitate. Cu chiar ochii lui, focul lui, Iov a văzut că 
groapa de gunoi a lumii e scara pe care din Hades urcă 
pe pământ fantomele, apoi coboară. Desigur, unele 
rămân să nege în mod profesionist, cu maximum de 
profit, de câştig, realitatea.)

Imaginea de felul fantomei - care în nici un caz nu 
poate constitui fanta prin care întregul trece întreg în 
parte - conţine amprenta puterii gata să ia, violent-
exploziv, chipul neantului, încât partea să nu fie 
împreună „cu” sine, ca întreg. Fiece ins competitor se 
înghesuie să fie el primul în domeniul lui (de exemplu: 
industria parfumurilor, a cărnii), ca şi cum i-ar însuma, 
reduce astfel pe ceilalţi la el. Fiecare se prezintă ca şi 
cum el ar alerga de la începutul lumii, iar acum merită 
să primească premiul, coroana de piaţă globalizatoare, 
aura, însăşi imaginea: plăcerea lui proprie, în care el să 
se scalde înecând lumea. „Ceilalţi”, cei mulţi, asistă la 
concertul întrecerii de piaţă, aplaudă; lor le revine doar 
câte o felie subţire, foarte subţire - o aparenţă - de 
fericire, şi trebuie să fie mulţumiţi; pentru ei universul 
nu poate fi decât plat, deci trebuie să aplaude, să laude 
pe cel care doar aude, care şi-a făcut suma şi nu ascultă, 
care e incapabil să-şi asume ceva, să aibă şi să fie propria 
lui întrebare.

la vreme şi la nevreme

Marinică POPESCU

39. Acerba întrecere de la realitate 
la imagine
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ut pictura poesis

Într-adevăr, Finis coronat opus s-ar putea spune 
despre acest al treilea volum* ce aparţine istoricului 
britanic Ian Kershaw care a pătruns masiv pe piaţa 
cărţii din România, precedentele fiind ”Hitler, 
germanii şi soluţia finală” (2010) şi ”Hitler” (2012), 
Kershaw impunându-se în ultimele decenii ca cel mai 
riguros şi informat cercetător al  epocii respective. 
Întâmplarea face ca să-i cunoaştem şi cărţile 
precedente ce însumează sute de pagini de informaţii 
exhaustive, la care se adaugă şi o interpretare corectă 
a surselor, aşa încât eventualul lector trebuie să fie 
pregătit cu răbdare, tenacitate, fiindcă tomurile lui 
Kershaw se parcurg cu greutate, însă satisfacţia la 
sfârşitul lecturii este deplină. Aşadar, avem în faţa 
noastră ”Sfârşitul”, volum precedat de un Cuvânt – 
înainte (semnat de Adrian Cioroianu), o Prefaţă, o 
Introducere şi nouă capitole, urmate de Concluzii. 
Între acestea intergrându-se ilustraţii, hărţi, 
mulţumiri, note, surse de arhivă, opere citate, index. 
Spirit dotat cu o mare probitate de cercetare, Ian 
Kershaw scrie în Mulţumiri: ”Bineînţeles, va trebui să 
menţionez, ca întotdeauna, că responsabil pentru 
eventualele greşeli sunt numai eu însumi.” (p. 17). Ca şi 
în volumul anterior Hitler (unde în Prefaţă şi Câteva 
reflecţii despre Hitler), Kershaw îşi motivează în 
Prefaţa Sfârşitului, apoi, în Introducere ce anume 
urmăreşte să dovedească, cartea nefiind o cercetare a 
operaţiunilor militare, ci mai mult a unei anume stări 
de spirit în faţa unei înfrângeri inevitabile, în 
condiţiile în care capitularea era exclusă, Kershaw 
fiind preocupat de a înţelege cum a ajuns Hitler la 
putere şi cum s-a creat ”mitul Führerului”: ”Mi-am 
propus mai degrabă, prin intermediul acestei cărţi, să 
înfăţişez modul în care germanii au văzut războiul, în 
încercarea de a înţelege mai bine care este explicaţia pentru 
menţinerea în funcţiune atât timp a regimului nazist... 
Este imposibil să redai exact realitatea evenimentelor din 
aceste luni îngrozitoare, modul în care oamenii au reuşit 
să supravieţuiască în acele circumstanţe teribile” (p. 24). 
Explicaţia menţinerii regimului nazist este găsită de 
Kershaw în constrângerea statului, Germania 
devenise un ”stat totalitar”, represiv, care-şi propunea 
distrugerea comunismului şi crearea unui mare 
imperiu care să aducă prosperitate poporului 
german. Apoi, se mai poate lua în calcul că tot acest 
aparat de partid şi militar era legat ineluctabil de 
Hitler. Dacă Führerul dispărea, evident, dispărea 
toată structura politică şi militară care esusţinea 
regimul. Însă, nu e mai puţin adevărat că între acoliţii 
lui Hitler se dădea o luptă acerbă pentru câştigarea 
încrederii Führerului, acesta conducând după 
principiul ”divide et impera!” (”divide ut regnes!”). 
Neputând, în final, să câştige războiul, Hitler dorea 
ca Germania şi poporul german să dispară, în 
concepţia lui rasa slavă dovedindu-se superioară 
rasei germanice. În aceste condiţii, ordinele emise de 
Hitler erau respectate, îndeplinite (excepţie Albert 
Speer care ignora dispoziţiile Führerului, gândind o 
Germanie fără Hitler) şi o serie de industriaşi 
germani preocupaţi de supravieţuirea industriei 
germane, popularitatea sa menţinându-se intactă 
până spre mijlocul războiului, deşi au fost semne că a 
scăzut începând cu 1941 şi, în special, după 
Stalingrad. Iar, dintre încercările de asasinare numai 
două l-au marcat pe liderul nazist: tentativa din 8 
noiembrie 1939 (la berăria din München) şi aceea din 
20 iulie 1944, în urma căreia s-a dezlănţuit o 
represiune sângeroasă, tentativă socotită de unii ca ”o 
lovitură pe la spate” ca în 1918. Atentatul nereuşit a dat 
naştere la adeziuni de solidaritate cu Hitler, s-au scris 
scrisori de simpatie, mulţi ofiţeri superiori vedeau în 
atentat o trădare. Bunăoară, Manstein a refuzat să se 

alăture complotiştilor, iar Rommel, deşi fusese contra 
asasinării, ci dorea ca Hitler să fie judecat, i se oferă 
alternativa sinuciderii sau Tribunalul Poporului. Alt 
opozant de marcă fusese Canaris, care protejase tacit 
pe subordonaţii săi implicaţi în complot. În fine, von 
Kluge care tatonase complotul, neimplicându-se 
totuşi, fusese bănuit de Hitler pentru participare, 
încât se sinucide. După 20 iulie 1944, patru oameni 
din anturajul lui Hitler au căpătat puteri extinse: 
Himmler, Goebbels, Bormann, Speer, ultimul 
supravieţuind procesului de la Nürnberg. În această 
analiză survin, inevitabil, multe întrebări de felul 
cum a conceput acest război Hitler, care a mizat pe o 
campanie de câteva săptămâni, sau luni, nesocotind 
întinderile uriaşe ale Rusiei, clima, eşecurile 
predecesorilor în supunerea Rusiei, lupta pe două 
fronturi, implicarea altor ţări, încât războiul a devenit 
după 7 decembrie 1941, unul mondial, subestimarea 
adversarului şi ignorarea propriilor deficienţe ce pot 
apărea într-un război de asemenea proporţii. Rarele 
obiecţii erau respinse de către Hitler sau nesocotite, 
liderul nazist crezând orbeşte în superioritatea ariană 
a poporului german şi infailibilitatea armatei 
germane: ”Scopul acestei cărţi este tocmai acela de a 
încerca să explice cum a fost posibil acest lucru – ca 

regimul nazist, atacat din toate părţile, să rămână 
operaţional până în momentul în care Armata Roşie a 
bătut practic la porţile Cancelariei Reichului” (p. 47). În 
momentul debarcării Aliaţilor, în Normandia (6 iunie 
1944), Wehrmacht-ul este nevoit să lupte în Est 
(contra Armatei Roşii), în Vest contra Aliaţilor şi în 
Sud unde Italia căzuse cu un an înainte. Ce mai spera 
Hitler în acest moment? Crearea unor ”arme 
miraculoase”, o ruptură între Aliaţi şi Uniunea 
Sovietică, iar alături de puterile occidentale să lupte 
contra Uniunii Sovietice. Speranţe iluzorii, fiindcă 
armata germană era copleşită în Est de superioritatea 
numerică, iar în Vest depăşită numeric, apoi în 
tehnică de luptă şi raidurile devastatoare cărora nu le 
putea face faţă, încât treptat oraşele germane sunt 
transformate în ruine. Din 1944, războiul devenise o 
încercare disperată de apărare a Reichului, iar visul 
unui imperiu german de la Atlantic la Ural, o iluzie 
deşartă. Totuşi, pesimismul, defetismul erau sever 
reprimate, cei îndrăzneţi care puneau întrebări riscau 
să fie înlocuiţi. La 11 septembrie 1944, trupele 
americane pătrund în Germania, la Aachen, ca 
urmare a prăbuşirii Frontului de Vest: ”Fără 
extraordinarele eforturi făcute de Speer în susţinerea 
producţiei de armament şi în repararea de urgenţă a căilor 
ferate şi a podurilor distruse de bombardamente, războiul 

restituiri

Ionel SAVITESCU

s-ar fi terminat cu siguranţă mult mai devreme” (p. 128). 
Vara anului 1944 a însemnat pentru Wehrmacht o 
mare catastrofă militară, depăşind măcelul de la 
Verdun sau înfrângerea de la Stalingrad. Din alianţa 
cu Germania se desprind treptat România, Bulgaria, 
Finlanda, iar Grecia şi Iugoslavia nu mai erau 
controlate de Germania. Îndemnat de japonezi, 
Goebbels i-a prezentat lui Hitler propunerea unei 
păci separate cu Uniunea Sovietică (după ce în 1943, 
la Kirovograd, germanii au ratat posibilitatea unui 
armistiţiu), propunere ignorată de Führer. 
Pătrunderea ruşilor în Prusia Orientală, atrocităţile 
comise au înspăimântat întreaga Germanie, uitându-
se că şi Wehrmachtul comisese astfel de fapte 
reprobabile atât pe frontul de Est, cât şi în 
Cehoslovacia (1942) şi în Franţa (1944): ”exista un 
sentiment destul de răspândit că Germania culegea acum 
numai ceea ce semănase, mizeria în care ajunsese să 
trăiască populaţia fiind un fel de plată pentru ceea ce li se 
întâmplase evreilor şi altora” (p. 179). Prestigiul 
Partidului Nazist, al lui Hitler scăzuseră vertiginos. 
Deşi Frontul de Est era urgenţa importantă a 
războiului, Hitler a conceput un atac asupra Aliaţilor 
în Ardeni (”Ceaţă de toamnă”, la 16 decembrie 1944). 
În pofida degringoladei partidului şi a prestigiului 
lui Hitler nu existau semne ale prăbuşirii regimului 
din interior: ”Regimul nazist a rămas până la capăt o 
dictatură extrem de dură, reuşind astfel să facă faţă 
adversităţilor şi fiind întotdeauna pregătit să folosească 
forţa şi brutalitatea pentru a putea controla şi înregimenta 
societatea germană” (pp. 225 – 26). Dintre liderii nazişti 
Göring şi Himmler căzuseră în dizgraţie în timp ce 
Bormann, Goebbels şi chiar Speer îşi mai făceau 
iluzii, deşi ultimul prin desele sale călătorii în 
Germania era conştient de distrugerile provocate de 
bombardamentele necruţătoare ale Aliaţilor, de 
starea deplorabilă a populaţiei, fapt ce l-a determinat 
să gândească la o Germanie post Hitler, refuzând 
tacit distrugerea infrastructurii ţării. În ceea ce-l 
priveşte pe Hitler, deşi era conştient, după eşecul 
ofensivei în Aardeni, nu accepta capitularea: ”Poate 
ne vom prăbuşi, dar vom trage în jos întreaga lume după 
noi” (p. 231). Ameninţarea bolşevică era văzută drept 
o anihilare biologică a poporului german. Atacurile 
Armatei Roşii s-au înteţit începând cu 12 ianuarie 
1945 ducând la încercuirea Berlinului, în fine, asaltul 
final, fapt ce a declanşat ultimele represiuni naziste: 
Hans von Dohnanyi, Wilhelm Canaris, Hans Oster 
sunt executaţi. Hitler a apucat să serbeze a 56-a 
aniversare a zilei sale de naştere (20 aprilie 1945). 
Este felicitat de acoliţii  săi, apoi, fiecare caută să-şi 
salveze pielea. În fine, după o ultimă cădere nervoasă 
(22 aprilie 1945), Hitler îşi alcătuieşte testamentul, se 
căsătoreşte cu Eva Braun, apoi, ambii se sinucid. 
Reacţiile la aflarea veştii că Hitler a murit au fost 
diferite, mulţi germani, asemenea lui Goebbels şi a 
soţiei sale Magda, au refuzat să trăiască într-o lume 
fără Hitler, ameninţată de comunism, încât s-au 
sinucis. A urmat semnarea celor două acte ale 
capitulării la Rheims şi la Karlshorst (suburbie a 
Berlinului), totul intrând sub incidenţa istoriei. În 
sfârşit, în Concluzii se face analiza procesului de 
autodistrugere, rămânând şi astăzi o întrebare fără 
răspuns mulţumitor: Cum de a fost posibil ca o elită 
militară să nu elimine un lider care-i ducea la 
pierzanie? Care a fost greşeala lui Hitler? După 
opinia noastră, Hitler a mizat pe infailibilitatea 
armatei germane, care urma să se confrunte cu un 
inamic subapreciat, dar care a fost capabil să etaleze 
resurse umane şi tehnice superioare. Apoi a nesocotit 
conflictul cu Anglia şi SUA care confruntându-se cu 
un inamic periculos şi-au dat mâna într-o alianţă cu 
Uniunea Sovietică, chiar dacă comunismul nu era 
agreat. In extremis, semnalăm următoarele 
inadvertenţe: la pagina 62, numele generalului Kurt 
Zeitzler este ortografiat Zeitler. La pagina 271, 
Guderian, în loc de Guderin. La pagina 355, în loc de 
Rundstand se va citi Rundstandt. 

* IAN KERSHAW, SFÂRŞITUL. Rezistenţa sfidătoare şi 
înfrângerea Germaniei lui Hitler, 1944 – 1945. Traducere de 
Cristina Ispas. Cuvânt-înainte de Adrian Cioroianu, Ed. 
CORINT, 2013, 703 p.

Sfârşitul lui Hitler

”Această carte ar trebui să constituie o lectură obligatorie 
pentru orice conducător care se gândeşte să îşi arunce ţara 
într-un război. Kershaw este specialistul de necontestat în 
istoria Germaniei din timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, iar Sfârşitul este capodopera care îi încununează 
întreaga activitate.”

(Philip Ziegler)
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În Marea Cetate a Culturii se desfăşoară, sub semnul deplinelor împliniri, Marea 
Şedinţă a Marelui Consiliu de Cultură, respectiv şedinţa săptămânală, aceea pentru 
analiza Marilor Proiecte încă Nerealizate. Marele Consilier Şef se uită sever, peste 
ochelari, la Marii Consilieri de Rând, apoi şi la Marele Consilier Mic, dă din cap a 
dojană şi spune cu glas adânc:

- Băiiii, scroafa-i moartî-n cotineaţî şî ni paşti mazilu' că anu' aista-s alejeri şî-ş' dă 
sama bizonu' cî la capitolu' culturî am pus-o di mămăligî cu toati şeli, chiar şî cu 
fotbalu' unde am cam băgat banu', da di ieşât n-o ieşât nica. Şi-i di făcut bre, cum bini 
zâşe LENIN acu şeava vremi-n urmî? Cî ne-am cam băgat chişioarili în tot şi-o şerut 
iştia di trii ani ş-acu' dac-a hi sî hie, cu votu' şeala uninominal, ajunjim iară în 
învăţământ sî predăm la clasîli şealea di copchii năroz' cu problemi di comportament. 
Ş-acoluşa, cam ştiţi cumu-i, nu vă mai spui io... Hai, s-aud acu' cum ieşâm din bele!?

Marea Consilieră blondă zâmbi fermecător ca totdeauna şi ridică mânuţa ei grăsuţă, 
încărcată de inele şi brăţări. Primi drept de cuvântare din partea şefului, plus o privire 
drăgăstoasă, deşi făcea parte dintr-un partid de opoziţie şi se avântă în propuneri:

- Draji comeseni io spui sî faşim on concurs di deseni pi asfalt cum am văzut io-n 
PARIS, cân' am fost în documentari şîî, mai am ş-o propuneri di afaşeri cu ocazia aiasta. 
Noooi, adicî noi di la culturî, închiriem cu numa' doi euro mietru' di asfalt pi toati 
trotoarili din şentru, copchiii sî aducî cretî şi bureţ' di acasî, iar după şi terminî di 
desenat, şterji cu buretili şîîî, avem şî trotoalu' curat, am băgat şî nişti bani la jăb, plus o 
acţiuni di culturî ca-n ocşident, di nu mai poati sî spui niminea nişi cârc! Apoi, di Paşti 
faşim o fugărealî cu muierili cu tava di ouî roş, tot pin' şentru şî tot cu taxî ca sî sî râdî 
lumea di eli, un concurs naţional cu oamini di la oraş şî di la sati, di beut beri cât poati 
fiicari şî câştigătoru' nu plăteşti, adica be pi moca, cî plătesc şeilalţ', dublu, iar banu' îl 
scoatim di la negustor, cî aranjăm cu el dinainti. Şîî, ar mai hi o cursî cu bişicleti, 
trotineti şî trişicleti, di zâua copchilului, o batai cu perni în parc, pi părechi şî pi echipi, 
tot aşa cu perni adusî di acasî şî cu taxî di ecolojizari, sau, una bunî di tăt, o întreşeri di 
spart bostani cu capu' întri şei di la vali cu şei din deal, cî iştia sî dujmănesc di trii 
veacuri. Şi-ar mai hi şî altili, da n-aş vre sî sî superi colejii, încheie Marea Consilieră 
blondă alocuţiunea, aruncându-şi cu graţie pletele peste umăr, mişcare absolut 
senzaţională, ce-i adusese de fapt şi numirea în acest consiliu. Pe feţele celorlalţi Mari 
Consilieri se putea citi o mulţime de sentimente, însă nimeni nu avea timp de fleacuri. 
Problematica zilei era una arzătoare!

- Hmmmhhh, hmâhhh spuse Marele Consilier Veteran, un adevărat miracol al 
supravieţuirii politice. Dragii miei, în spiritul celor rostite de distinsa şi extrem de 
iubita noastră colegă, doresc, însă numai cu permisiunea domniilor voastre, să mai fac 
unele mici completări. Putem, de exemplu să continuăm, evident la noi cote de 
exigenţă, vechea tradiţie a jocului de table în faţa blocului, printr-un concurs jurizat de 
mari maeştri ai domeniului, mă refer la foştii muncitori de la combinat, desigur noi, cei 
de la cultură, asigurând un cadru de o inegalabilă frumuseţe în parcul central, cu 
măsuţe şi băncuţe închiriate cu ora. Sau, de ce nu, partide de tras cu arcul în maidanezi, 
o activitate ce poate readuce în prezent, nobilele tradiţii cinegetice ale vechilor locuitori 
de pe aceste meleaguri, sau, mai bine chiar, un festival de fluierături cu degetele-n 
gură, un concurs de căruţe-viteză cu etnicii din cartiere, care au asemenea atelaje 
pregătite tot timpul, o întrecere între tinerii neîncadraţi în muncă, la spart seminţe, pe 
secţiuni, de floare sau bostan. Vă mulţumesc pentru îngăduinţă şi vă promit că mă voi 
implica personal, fără preget şi neobosit, în toate aceste nobile acţiuni.

Toţi consilierii aplaudară! Eeee, se cunoştea stofa de om şcolit la de mult defunctul 
institut Ştefan Gheorghiu...

- Mdaa, mdaaa, io zâc cî pentru az' sî gătăm, propuneri avem distuli, dacă or mai hi 
şî altili le-om vide noi pi parcurs, numa grijî mariii, poporu' sî hiie mulţămit şi noi sî 
dovedim cî cultura-i profitabilî atât conduşerii, cât şî în buzunarili noastri, cî ştim dară 
cu toţii cî nu-i ghini sî trudeşti din zori şî pânî-n noapti şî sî n-ai di nişiunili. Nicule, fă, 
măi băieti, programu', apo' şî socoteala şî spuni-ni cam cu cât ni alejim din toatî 
tărăşănia aiasta. 

Nicu, Marele Consilier Mic, făcu imediat calculele şi dădu un răspuns care aduse 
sincere frecări de mâni tuturor consilierilor. Viitorul era şi el asigurat! Numai că, în 
mare naivitatea sa, inocentul Nicu puse o întrebare:

- Iertare, Mare Consilier Şef, dar cum o rezolvăm cu scriitorii, cu poeţii, cu redacţiile 
revistelor de cultură, cu editurile sau cu memoriile acelea referitoare la festivalurile de 
cultură despre care ne tot amintesc intelectualii, umoriştii şi publiciştii... 

Departe de a se supăra, Marele Consilier începu să râdă în hohote, urmat imediat şi 
de ceilalţi, deşi nimeni nu pricepea motivul de haz al şefului.

- Eiii, tinereţî-tinereţî, ăiii băieti ăi, tu sî ştii cî mai toţ' iştia di cari-ai pomenit sunt pi 
salarii di la noi di la culturî, şîîî mai fac şî ii aşa pi nebunii, da' la o adicî, gioacî numa' 
cum li cântăm noi, cî altfel zboarî din funcţii di nu sî văd şî-i vai di mămulica lor, cî nica 
nu ştiu sî facî, dicât sî deii din gurî, ai prişeput!? Iar şii di nu-s, nişi nu contează, cî nu-i 
bagî nimea în samî şî po'a sî vorgheascî cât or vre...

Şedinţa se încheie fără intonarea imnului, deşi un asemenea succes ar fi meritat. Dar 
nu, consilierii sunt oameni cu simţul datoriei şi al răspunderilor faţă de cei care i-au 
ales şi singura lor bucurie în viaţă este lucrul bine făcut.      

Academia PăstorelMihai BATOG-BUJENIŢĂ
Însă postu-i prins în bârnă
Şi de-un fir de aţă-atârnă.

PUTEREA  ŞI  OPOZIŢIA
Nu se respectă niciun  pic,
Efortul ce-l depun e mic,
Şi se tot calcă în picioare,
Căci fiecare se vrea mare.

DESPRE  MUZICĂ  LA  AGAPĂ
Azi muzical încerc să mă exprim,
Distracţia-i ceva făr` de pereche,
Deşi  de- atâta zgomot  mă deprim,
Dar eu, să ştiţi,  „fudul” sunt de-o ureche!

Sorin Cotlarciuc

LIBERTATEA DE EXPRIMARE
Azi toţi sunt liberi să vorbească
Şi depăşindu-şi modestia,
Sunt mulţi ce pot să dovedească
Ce mult zăcuse-n ei prostia!

TOAMNĂ GREA
Cum bani-i dau pe dări şi pâne,
Când frig e-n casă şi iar plouă,
Să număr greve-mi mai rămâne…
Că prim ministrul… n-are ouă.

DUPĂ DEGUSTARE
De-aceste vinuri încântaţi,
Am vrea – mai mult ca toate cele –
La guvernanţi să  nu le daţi...
Că dau în gropi şi fără ele.

POETUL ŞI PĂSĂRICA LUI
Văzând ce slabă-i mitica,
Soţia-l ceartă cu asprime
Că-i e flămândă păsărica
Şi-i dă în loc de râmă, rime!

Gheorghe Bălăceanu

UNUI SOŢ AUTORITAR
Pe merit, laude i-aduc
Acestui soţ îndemânatic:
Şi-a pus nevasta sub papuc,
Iar mama soacră...pe jeratic!
 
RUGA UNUI BĂRBAT
Doamne, dacă dintr-o coastă
Zămislitu-mi-ai nevastă,
Mai dau şase din torace
Să-mi faci una care tace!
 ROMÂNUL LA ALEGERI
Om credul făr'de pereche,
Dar şcolit în misiuni,
Cred că-i chiar într-o ureche
Tot votând promisiuni.

NUNTA MAIDANEZILOR ŞI SENATUL
La nunta cîinilor din vatră,
Desfăşurată după rit,
Observi că unu-i  favorit
Iar restul, ca-n Senat, doar latră.

Aurel Baican

COPILAŞI... POZNAŞI
-demifabulă-
Cândva, departe de oraş,
Trăia un pui de iepuraş,
Pufos, frumos şi ... cam poznaş.

Mereu ţi spunea mama lui:
- Iubitul mamei, dragă pui,
Să nu pleci nicidecum hai-hui
C-avem în jur duşmani, destui!

Dar Urechilă a uitat
Şi într-o zi s-a depărtat,
S-a rătăcit şi s-a speriat.

Roiau în jur duşmanii săi,
Flămânzi, cu ochii de văpăi,
Vulpoi şireţi şi lupii răi.

Şi cum plângea stins, subţirel,
Cu inima... un puricel
L-a luat în braţe-un băieţel

Şi către mama-ndurerată
El îl ducea, când deodată,
Copilul strigă tare: - Tată!

Te rog nu trage-n mama lui
Că e şi el ca mine pui
Ce ne-am pierdut umblând hai-hui!

Scurt, vânătorul s-a oprit
Strângându-şi fiul mult iubit...
Şi glonţul negru n-a lovit!

Morala:
Sunt toţi copiii puri şi buni
Doar ei au dreptul să se joace,
Voi, oameni mari, nu fiţi nebuni,
Lăsaţi „butonul roşu”-n pace!

Val Andreescu

SONETUL PLOII
Cu trupul meu deşertului dau viaţă,
Iar curcubee-mi străjuiesc aleea;
Căci fără mine viaţă nu-i, de-aceea,
Sunt a văzduhului prea bună soaţă. 

Când nimeni nu-mi ascultă melopeea,
Mă cheamă paparude şi mi-e greaţă,
Şamani invocă-n cântec a mea faţă...
Cu voi mi-e însă tristă odiseea...

Toţi aranjează ploi, într-o durere,
Cei vinovaţi se fac ades că plouă,
Şi-apă de ploaie-i orice gargară!

M-am săturat de soarta mea amară,
Am să mă-nchin cu mâinile-amândouă,
Să fiu potop, divinului voi cere!

RONDELUL  UNEI  PATROANE
A primit o anonimă,
Bănuind pe o cucoană
Pe-al său soţ îl ia la goană
Şi-alte drepturi îi suprimă.

Motivaţia e vană,
Sentimentele-şi reprimă,
A primit o anonimă
Bănuind pe o cucoană.

Fără nici un fel de stimă,
Cu-atitudini de patroană,
Printr-o zilnică prigoană
Pe-angajaţi ea îi deprimă

Vezi ce face-o anonimă?

UNUI EPIGRAMIST INFATUAT

Crede că-i un clasic consacrat-

Fapt ce nu mă miră nici defel-
Ba, şi-n Parnas, locul şi-a fixat:

Între Cincinat şi Păstorel.

UNEI COLEGE DE CENACLU
Nu vreau să umblu-aici cu trucuri,
Da-n ziua-n care nu citeşti,

Consoră dragă-ţi spun, te bucuri

De-aprecieri... prieteneşti!

MIE  NASOLUL
Spun, dar cu subînţeles:
Când făceam, spre  doamne-un pas,

Nasul cârn mi-a dat succes,

Iar succesul...mi-a dat nas!

CE O SOACRA?
E frumusţea pe  pământ,
Un înger coborât din stele,
Când este vorba-ntr-un cuvânt-

De soacra soţioarei mele!

VENITURI ŞI TAXE

Guvernul nou, ce tura-vura,
A învârtit de-o vreme roata:
Salariu-l dă cu picătura,
În schimb, ia taxe cu găleata.

CE ESTE EPIGRAMA? 
Că mult de ea s-a tot vorbit,
Pe nimeni astăzi nu surprinde;

Eu spun că e un foc mocnit

Iar când nu te aştepţi, s-aprinde.

REMARCĂ  POETICĂ
,,Românul e născut poet”.
S-a spus cândva şi nu-i secret,
Dar e de-adreptul dureros

Că mulţi o iau în serios!

UNOR PROFESORI  CHIULANGII

Mi-aşi pune strajă gurii
Dar fapta-i imorală:
O faceţi mulţi pe ,,durii”
Când ,,treceţi”,rar, prin şcoală!

Mihai Haivas

EŞALOANELE  INFERIOARE  GĂLĂGIOASE
La un ton sunt intonate
De acei ce-s „nechemaţi”,
După uşi capitonate
Cântece de surzi rataţi.  

„PRIMULUI”  JUCĂTOR
La proteste-i azi imun,

Marea cultureală

DRĂCOVENII DEMOLATOARE
Droguri vin pe drumuri fără vad
Destrămând destine de nerod
Desenând prin zări cu gustul fad
Doruri stinse neavând vre-un rod.

Dur, Dracula – Domnul Ţepeş Vlad,
Declanşase demonul-zăvod:
Droguri vin pe drumuri fără vad
Destrămând destine de nerod.

Deraind din calea dinspre iad,
Dedicaţi doar sumbrului prohod,
Diavoli sluţi, cu sufletul nomad,
Dau dovada unui gând schilod:

Droguri vin pe drumuri fără vad…

RONDEL ANTI-POLITICIANIST
Politica-i un joc
Ce uită de „fairplay”,
O luptă, dar şi-un troc
Făcut de nişte zmei.

Când piedici, reciproc
Îşi pun, zeloşi mişei
Politica-i un joc
Ce uită de „fairplay”.

Secrete arme-n stoc
Au durii farisei
Iar noi n-avem noroc
Căci pentru toţi cei grei

Politica-i un joc.

CE E UMORUL? 
Umorul e-un sonet,
Un gag sau un rondel,
Un calambur cochet
Sau un catren rebel.

Cu glume fel de fel,
Servite la „banchet”
Umorul e-un sonet,
Un gag sau un rondel.

Pe poante de balet,
Rotind ca-n carusel
Întregul alfabet
Cum cere-un exeget,

Umorul e-un sonet.

Eugen Deutsch
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gândirea rusă sunt privite într-un raport de 
complementaritate. „O religie deplină – remarca 
Berdiaev – nu se poate lipsi de ontologie, înţelegerea 
sa despre conţinutul lumesc, şi din acest motiv nu se 
poate lipsi de metafizică.” Filosofia este privită ca 
posibilitatea teoretică a credinţei. Ea poate face 
credinţa înţeleasă. Ea construieşte metafizica. 

Academia din  Kiev, având pe principalul 
reprezentant pe P. S. Avsenev, a combinat mistica 
romano-filosofică a lui Schelling şi Baader cu 
ascetismul patristic. P. S. Avsenev „a conferenţiat într-
un fel deschis şi inspirat, insistând mult pe viaţa 
nocturnă a sufletului, pe fenomene mistice, spirituale, 
magice şi tainice, pe vise, somnambulism, întristarea 
duhului, stări de posesiune demonică, magie şi 
vrăjitorie.” Academia din Kiev a fost mai aproape şi 
de Platon şi Plotin pe care i-a discutat în relaţie cu 
Sfinţii Părinţi. Mai târziu, tot aici, se formează mai 
multe critici la adresa sistemelor raţionaliste excesive, 
care sunt puse în opoziţie cu credinţa vie. Este 
important să urmărim acest dialog care s-a format 
chiar de la început între gândirea abstractă, presupusă 
de filosofia modernă germană şi credinţa vie, trăită 
pătimaş de gânditorii religioşi ruşi. Acest dialog s-a 
transfomat într-o luptă şi mai apoi într-o critică ce 
avea menirea de a afirma întâietatea vieţii.

Cei care au făcut parte din prima generaţie a 
reflecţiei filosofice ruseşti, cei care au primit prima 
lovitură a filosofiei caracterizau starea de spirit din 
vremea respectivă printr-un entuziasm deosebit. 
Însuşi cuvântul ”filosofie” aveau pentru ei un sens 
aproape magic. Era ceva nou şi ei au legat această 
noutate de speranţele lor. Filosofia a fost privită de la 
început ca o soluţie, ca posibilitate de răspunsuri. 
Răspunsurile pe care ei le aşteptau de la filosofie 
vizau viaţa însăşi, în organicitatea şi vivacitatea ei. Din 
acest motiv reflecţia abstractă le-a fost străină. Ei nu 
aşteptau soluţii teoretice la probleme abstracte. 

La începutul secolului al XIX-lea, în Imperiul Rus, 
încă lipsea cititorul de filosofie. Puţinele cărţi de 
filosofie din bibliotecile particulare, însăşi dialogurile 
lui Platon traduse în slavonă în anii 1780, nu depăşeau 
interesul unei curiozităţi temporare. Principalele surse 
de carte filosofică erau biblioteca Arkhanghelskoe a 
prinţului Dimitrie Goliţân şi cea a lui Teofan 
Procopovici. Celor la îndemână limbile străine mai 
citeau din filosofii moderni. În şcoli, ne spune G. 
Florovski, filosofia era studiată după manualele 
scolastice şi apoi după Wolff, Baumeister, Winkler şi 
uneori Carpi. Lipsea adevăratul contact cu filosofia 
occidentală. Politica de deschidere spre Occident, 
promovată abia la începutul secolului al XVIII-lea de 
către Petru cel Mare, se realizase în măsura în care 
aristocraţii ruşi, în călătoriile lor spre Vest, au luat 
cunoştinţă şi au cochetat cu voltarianismul şi 
francmasoneria.

Un eveniment important în acest context a 
reprezentat reforma şcolară din 1814. Reforma 
îndemna profesorii să familiarizeze studenţii cu 
cercetarea filosofică şi să le ofere cele mai bune 
exemple ale acestei modalităţi de studiu. Filosofia 
devenea disciplină principală în şcolile şi seminariile 
ruseşti. Erau încurajate modalităţile de evaluare ce 
presupuneau mai multă reflecţie personală şi mai 
puţină redare mecanică a informaţiei din manuale. Se 
încerca a promova exerciţiul filosofic. În acest mod, 
profesorii fiind mai aproape de filosofia germană, 
pătrunde în şcoli idealismul şi romantismul german, 
care va influenţa gândirea rusă pe tot parcursul său 
ulterior. Hegel, Kant, Fichte, Schelling încep nu doar 
să fie studiaţi, ci analizaţi, criticaţi şi interpretaţi. O 
dată cu ei începe adevărata reflecţie filosofică rusă. „A 
fost născută dintr-o uimire istorico-filosofică, spune 
G. Florovski. S-a născut ca şi o filosofie rusească şi nu  
numai ca şi o filosofie în Rusia. Conştiinţa filosofică 
rusă s-a deşteptat – oameni noi au început să 
filosofeze. A prins viaţă un nou subiect al filosofiei.” 
Această deşteptare filosofică s-a concretizat în 
numeroase discuţii aprinse pe marginea textelor 
idealiştilor germani. Chiar dacă puţin s-a scris în 
perioada respectivă, întâlnirile şi dezbaterile au 
contribuit la formarea unei intelectualităţi cu pregătire 
filosofică. Să menţionăm că recepţia idealismului 
german nu a avut un simplu caracter imitativ, ci s-a 
realizat ca un proces creativ, nelipsit de originalitate. 
Se traduce mult, iar foarte mulţi învaţă germana 
pentru a putea citi pe Kant, Hegel, Schelling şi ceilalţi 
în original. Deşi au parte de o educaţie în spiritul 
idealismului german, putem spune că se naşte o 
atitudine filosofică rusă specifică, care, în scurt timp, 
va da naştere a numeroase critici la adresa filosofiei 
sistematice. 

În ceea ce priveşte instituţiile care au reuşit să 
formeze adevărate centre de studiu filosofic, cele mai 
vizibile au fost Academia din Moscova şi cea din 
Kiev. Poate cel mai important aspect în aceste condiţii 
de receptare a idealismului german a fost cadrul 
religios în care s-a asumat sau s-a respins o anumită 
linie filosofică. Filosofia rămânea subordonată 
revelaţiei şi Sfintelor Scripturi. Ea fiind asumată în 
măsura în care se potrivea religiei creştine. Filosofia 
urmăreşte adevărul, dar este adevărată atât timp cât 
adevărul său coincide cu cel creştin. Totuşi, lucrurile 
trebuie privite pozitiv. Această condiţie, a priori, a 
fost înţeleasă stimulativ. Filosofia vine în sprijinul 
religiei şi nu în contradicţie cu ea. Se încuraja căutarea 
unei filosofii în interiorul revelaţiei, o filosofie 
înălţătoare. Astfel, observăm, chiar de la începuturile 
ei în gândirea rusă, filosofia, reflecţia filosofică, este 
pusă în contact cu necesităţile religioase. Constatăm 
că formarea unei conştiinţei filosofice ruse coincide cu 
formarea unei conştiinţe filosofice religioase ruse. 

Cele două Academii, deşi au avut o dezoltare 
istorico-filosofică diferită, ele păstrează nuanţa 
religioasă a pregătirii pe care o oferă. Academia din 
Moscova a susţinut un idealism religios de inspiraţie 
din autori precum: Jacobi, Baader şi Loţe. Libertatea 
filosofică se punea în slujba teologiei şi a justificării 
credinţei. Rolul filosofiei consta în susţinerea 
discursivă şi metodică a credinţei. În lipsa a ceea ce în 
Occident se numea teologie, filosofia şi religia în 

cultură     religie     filosofie

 El, omul, citeşte, re-citeşte şi analizează 
raţional textul scris, dar gândul e departe şi caută în 
inimă locul propriu a ceea ce a creat prin cuvânt. Este 
cea mai bună dovadă a faptului că, dorinţa şi 
cunoaşterea se caută reciproc în caracterul spiritual şi 
al vieţii interioare. Prin aceasta ne particularizăm şi ne 
deosebim ca persoane în lumea vizibilă şi ne căutăm 
reciproc în cea metafizică. Nu este o dublare a fiinţei 
însăşi ci mai mult căutarea unui echilibru pierdut 
odată cu păcatul adamic; În mulţimea de indiferenţi şi 
existenţi singură, ea, inima, mai poate zbura spre vise 
nerostite, mai poate iubi fără motiv, mai poate suferi 
fără obiectul suferinţei şi poate experimenta libertatea 
deplină a celui mai adânc gând nerostit decât în sine. 

Călătoriile sufletului sunt adesea altele decât cele 
ale raţiunii şi atunci îi spunem visare; dar nu e cea 
comună cu somnul, este cea legată de dorinţă, cea 

ne-cuvântată, timidă şi ascunsă, dar existentă şi 
proprie în fiecare fiinţă umană, nedescoperită decât 
dacă se lasă dezvăluită; la ea nu ajunge lumina pentru 
că ea este o lumină; la ea nu ajunge porunca pentru că 
îşi scrie singură legile, la ea ajunge doar iubirea, 
compasiunea, suferinţa şi dorul; uneori tăcut rosteşte 
o rugă.

Raţiunea nu ar trebui să râdă niciodată de 
ciudăţeniile inimii pentru că tot ea, le analizează în 
final, este filtrul cel mai sever şi centrul axiologic al 
oricărei logici cu toate că uneori decizia finală este a 
inimii…; în latină filosofii utilizau aserţiunea că 
persoana este alteri incommunicabilis – incomunicabilă, 
inaccesibilă. „Incomunicabilitatea sau inaccesibilitatea 
persoanei este riguros legată de interioritatea ei, de 
autodeterminare, de voinţa liberă. Nimeni altcineva 
nu poate dori în locul meu. Nimeni nu poate să-şi 
substituie propriul act de voinţă cu vreunul de al 
meu. Se întâmplă că cineva doreşte uneori foarte mult 
ca eu să doresc ceea ce doreşte el. Atunci apare acea 
graniţă de netrecut între el şi mine, pe care o 
determină tocmai voinţa liberă. Eu pot să nu doresc 
ceea ce doreşte el ca eu să doresc şi astfel devin 
incommunicabilis. Sunt şi trebuie să fiu independent în 
acţiunile mele. Pe această premisă se sprijină întreaga 
convieţuire umană; la această premisă se reduce 
adevărul despre educaţie şi cultură” (Wojtyła Karol, 

Cum a pătruns filosofia în 
gândirea rusă

Bineînţeles că întrebările lor erau de ordin spiritual, 
însă o spiritualitate vie, care frământau sufletul. 
Interogările lor asupra sensului vieţii, condiţiei umane 
în lume, moralităţii, valorilor etc., toate aşteptau un 
răspuns, iar filosofia părea să conţină această 
posibilitate. Astfel, starea de spirit a epocii şi 
pătrunderea filosofiei ca modalitate de studiu şi 
reflecţie angajează tinerii setoşi de cunoaştere într-o 
muncă asiduă de traducere, înţelegere şi interpretare, 
ceea ce va conduce la formarea primelor cercuri de 
discuţii şi dezbateri. Un grup de acest gen a fost 
”Iubitorii de înţelepciune” din Moscova de la 
începutul anilor 1820.

Toate aceste discuţii din anii 1820 sub influenţa 
idealismului şi romantismului german, la care 
adăugăm contextul religios creştin, au condus  în cele 
din urmă la două mari perspective aproape opuse, 
deşi ambele lipsite de sistematicitate, deseori 
întânindu-se diferenţe şi divergenţe în interiorul 
fiecăreia. Este vorba, pe de o parte, de cei care au fost 
numiţi ”occidentalişti” şi, pe de altă parte, de slavofili.

Motto:”le coeur a des raison que la raison ne connait 
pas”(Blaise Pascal)

- I-am poruncit Inimii: Taci! 
- Ea mi-a zâmbit enigmatic şi mi-a răspuns cu o 

întrebare: îţi este frică de tine?  Atunci Raţiunea a 
tăcut şi mâna a început să scrie liber, purtată de 
gândul întrebător…, cel din Inimă oare sau cel din 
Raţiune…? 

Într-o unicitate intangibilă, am decis să le dau 
ascultare amândurora, nu într-un dialog polemic – cel 
mai adesea starea lor de facto - ci într-o discursivitate 
anevoioasă şi ordonată cu scopul de a sluji doar 
adevărului universal din Om; acel om fragil şi 
puternic totodată, purtător de iubire, creat din iubire 
şi dator (aproape ca un blestem) să dăruiască celorlalţi 
iubire, în forma şi în intensitatea pe care viaţa şi 
experienţa sau poate darul divinităţii l-a învăţat să o 
facă. Restul sunt doar cuvintele unui călător…

- Este ispititor să îţi urmezi gândurile la 
întâmplare, fără un drum precis - spune Raţiunea,

- dar e foarte plăcut să vorbeşti şi să scrii despre 
gândurile tale - susţine timid Inima. Aşa să fie oare? 

Câtă ambiguitate duce omul şi ce povară poate fi 
uneori pentru sine, un gând…„Ce himeră mai este şi 
acest om? Ce noutate, ce monstru, ce haos, ce 
îngrămădire de contradicţii?! Judecător al tuturor 
lucrurilor, imbecil vierme de pământ; depozitar al 
adevărului; îngrămădire de incertitudine şi de eroare; 
mărire şi lepădătură a Universului. Dacă se laudă, eu 
îl cobor; de se coboară, îl laud şi îl contrazic mereu 
până ce reuşeşte să înţeleagă că este un monstru de 
neînţeles” (Pascal Blaise, Cugetări, traducere rom. şi 
note de George Iancu Ghidu, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1992, p. 133). (….) ”Să ne cunoaştem deci 
puterile; suntem ceva şi nu suntem nimic” (Pascal 
Blaise, Cugetări, traducere rom. şi note de George 
Iancu Ghidu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992, p. 
124).

Călător prin inimă şi 
raţiune

 Manuela BALAŞCA MIHOCI

Ion VRABIE
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Iubire şi responsabilitate, vol. I, traducere din polonă: 
conf. univ. dr. Constantin Geambaşu, ediţie îngrijită 
de preot dr. Tadeusz Rostworowski S.J., Editura M.C. 
Bucureşti, 1999, p.14).

Acel interior intimo meo (sintagmă augustiniană) se 
vede pus în faţa unei alegeri problematice pentru că 
implică ontologic voinţa din inimă şi raţiune, două 
daruri ce nu ar trebui să cunoască diferenţe 
metodologice sau logice, totuşi nici o neutralitate 
individuală nu este posibilă; simţirile sunt diferite, 
afirmarea lor e diferită, fapt ce duce la contradicţiile 
pe care le simţim cu toţii în luarea deciziilor de suflet, 
atât de grele şi atât de diverse. Aşa cum „limbajul nu 
este un veşmânt indiferent al gândirii, ci gândirea 
însăşi în explicitarea ei” (Heidegger M., Was is das-die 
Philosophie?, Pfullingen, Ed. Günther, Neske, 1956) , la 
fel nu ar trebui să cunoaştem diferenţele majore dintre 
inimă şi raţiune, ci o unitatea care transcende  orice 
dihotomie existentă la nivel conceptual, în ciuda 
faptului că operăm cu noţiuni diferite ce au propriile 
lor legi. 

Este poate încă o dovadă că libertatea şi liberul 
arbitru sunt două realităţi diferite în fiinţa umană, dar 
cu un izvor comun. Natura raţională lucrează cu o 
voinţă dreaptă, inima însă deţine liberul arbitru; cel 
mai profund se vede aceasta în formele diferite de 
iubire de care e capabilă fiinţa umană; „Acesta este 
probabil cel mai înalt grad de obiectivitate pe care îl 
poate atinge intelectul nostru. Libertatea înseamnă, 
aşadar, respectul acordat în mod necondiţionat 
celuilalt, întru iubire, până chiar la a-l considera liber 
faţă de noi. Iubirea rămâne, prin urmare, chiar şi dacă 
cel iubit o respinge. Mai mult, tocmai în virtutea 
acestei libertăţi existente în iubire, celălalt poate să 
respingă iubirea, iar aceasta nu o distruge. Celălalt 
este iubit cu adevărat tocmai pentru că nu este 
constrâns şi, totodată, iubirea nu depinde numai de 
acceptarea sa” (Marko Ivan Rupnik, De la experienţă la 
înţelepciune, traducere de Andrei Mărcuş şi Simona 
Zetea, Editura Galaxia Gutenberg, 2002, p. 50).

Iubirea pentru o altă fiinţă umană aduce cu sine o 
responsabilitate de care doar fiinţa raţională este 
capabilă; şi animalele au o responsabilitate faţă de 
puii lor, dar prin prisma impulsului natural şi al 
conservării speciei, omul însă e cu mult deasupra 
acestei realităţi naturale. 

Filosoful german Imm. Kant formula imperativul: 
„comportă-te astfel încât persoana să nu fie niciodată 
doar un mijloc al acţiunii tale, ci totdeauna un scop”; 
principiu care dovedeşte că cel de lângă tine nu e un 
mijloc în vederea atingerii unui scop, nici un 
instrument manipulabil, ci este scop în sine tocmai în 
baza libertăţii de conştiinţă proprie fiecărei fiinţe 
umane.

 A ne folosi de cel de lângă noi, fără ai înţelege 
scopul pentru care este/trece prin viaţa noastră 
devine cel mai meschin lucru de care tot fiinţa umană 
în alegerile sale greşite este capabilă. Iubirea se 
construieşte în scop comun şi nu subordonând 
interese diverse, altfel lăsăm loc atitudinii utilitariste, 
consumiste, menite doar să folosească, să utilizeze, să 
rodeze, într-un final să subjuge şi să sufoce ceea ce ar 
trebui să fie de fapt o relaţie liberă, firească, de iubire; 
nu plăcerea în sine este rea intenţionată ci faptul că e 
singura valoare urmărită într-o relaţie şi faptul că nu 
are nici deschidere, nici viitor, deci nu a avut nici 
fundament. 

Valoarea persoanei iubite este astfel anihilată 
odată cu orice alt sentiment, se anulează orice 
libertate raţională sau emoţională, dreptatea va fi 
încălcată şi relaţia va fi consumistă şi falsă, menită 
într-un final eşecului. Iubirea şi dreptatea cresc 
împreună sau se anulează reciproc dacă nu au 
fundament şi respect, disponibilitate pentru persoana 
iubită, înţelegere în modelarea afectivităţii şi a 
senzualităţii reciproce. ”Gândului pascalian după care 
ceea ce constituie măreţia omului este mintea lui 
înţelegătoare, ea îi suprapune ideea că şi mai 
minunata grandoare a omului rezidă în lupta sa 
neîncetată şi-n puterea sa (sprijinite, se înţelege, pe 
gândirea lui înţelegătoare) de a se depăşi mereu pe 
sine însuşi, creând, în ciuda tulburătoarei indiferenţe 
a Universului, o lume tot mai raţională, mai dreaptă, 

mai bună, mai frumoasă” (Roşca, D.D. Existenţa 
tragică. Încercare de sinteză filosofică, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1968).

Lumea pe care o construieşti alături de fiinţa iubită 
- dincolo de spaţiul intimităţii sexuale şi a 
impulsurilor existente între cei doi, perfect fireşti - 
este un spaţiu destinat nu doar lor, ci deschis spre 
semeni, în măsura în care au de oferit gratuit 
sentiment, compasiune, înţelegere, fără a-şi dăuna 
unii altora, cu responsabilitatea şi maturitatea 
alegerilor raţionale. Locul nu este doar un spaţiu fizic, 
devine o stare, un univers de dezvoltare a vieţii 
deschis cunoaşterii celui de lângă tine, până la 
identificarea cu ceea ce el are mai bun de oferit, cu 
esenţa sa ca om.

 Este adevărat că logica raţiunii este determinată de 
natura şi ordinea obiectivă a fenomenelor fiind 
construită din stări intelectuale purificate de aliajul 
emoţional. Logica sentimentelor este determinată de 
natura subiectivă a celui ce-şi propune să stabilească 
pentru el şi pentru alţii o opinie sau o credinţă. Ea este 
construită din valori (concepte sau judecăţi variabile 
după dispoziţiile sentimentului şi voinţei). Dintre 
aceste valori în final vom alege pe unele şi vom 
respinge pe altele, deoarece raţionamentul afectiv 
include mai multe tipuri de raţionamente ca forme ale 
logicii sentimentelor: pasional, inconştient, 
imaginativ, justificativ, mixt sau compozit. Aceste 
forme ale logicii sentimentelor ne dau diversele forme 
de manifestare a iubirii, toate fiind de fapt experienţe 
ale sentimentelor reunite cu raţiunea sau nu. 

Această dualitate sau multiplicitate la care ne 
raportăm este impusă tocmai de finitudinea şi limitele 
umane; ele pot fi depăşite prin experienţa valorii care 
poate schimba limitele obiectelor experienţei în 
general prin însăşi instituirea experienţei. „Într-un 
anumit sens toate intenţiile pot fi convertite în intenţii 
ale valorii: intenţia unui obiect în percepţia sa, a 
imaginii, a conceptului în idee, a gestului în 
comportament, a semnului în limbaj, în măsura în 
care degajăm această intenţie a obiectului, imaginii, 
atitudinii, expresiei” (Joseph Combès, Valeur et liberté, 
Presses Universitaires de France, 108, Boulevard 
Saint-Germain, Paris, 1960, p. 49), printr-un act 
reflexiv liber; cum vedem aşadar libertatea mea şi a ta 
sunt cele mai importante într-o relaţie în doi, relaţie 
de iubire reală şi nu de pseudo-iubiri, armonie ce 
poate urca şi se hrăneşte de fapt dintr-o iubire mult 
mai înaltă, cea a Creatorului faţă de creaturile sale.

Din tot ce întâlnim şi „folosim” în această viaţă, 
doar omul are valoare în sine şi pentru sine, mai presus 
de orice etichete impuse de societate, de orice funcţii 
şi ranguri ar ocupa, restul sunt bunuri; dincolo de 
orice experienţă axiologică am face, descoperim într-
un final că omul, fiinţa iubită, nu poate primi un preţ 
decât prin măsura propriei sale jertfe şi atunci 
valoarea sa e raportată tot la ceea ce reuşeşte să facă 
pentru altă fiinţă/persoană; unii prin alţii ne 
valorizăm, fie că o facem cu ştiinţă sau fără această 
cunoaştere. Nu este vorba de dependenţă ci de 
convieţuire şi creştere reciprocă în iubire; sintagma 
creştină are logica sa grea, dar nu imposibil de trăit.

Despre iubirea divină s-a scris mult, despre 
experimentarea ei la fel, totuşi izvorul oricărei 
experienţe este acolo, în forul Suprem al modurilor de 
manifestare umane care se dezvăluie într-o relaţie, dar 
care învăluie şi o parte de mister, propriu fiecărei 
fiinţe în intimul ei, după cum a fost creată. Ceea ce 
rămâne mister în iubirea divină pentru cele mai multe 
fiinţe umane, se dezvăluie totuşi unor inimi (prin 
raţiunea iubirii) deschise a primi necondiţionat oferta 
de a suferi, căci ceea ce nu reuşeşti să înţelegi se 
transformă cu timpul în suferinţă sau în uitare şi 
despre uitarea uitării nu a scris încă nimeni.

 Activitatea caracteristică iubirii - căci iubirea, cu 
totul înaripată, este activă în mod inerent şi „nu poate 
fi leneşă” -, cum spun misticii este o căutare, o cale de 
acces înspre lucrul dorit, care numai când e posedat 
va fi cunoscut întru totul şi numai când e cunoscut 
întru totul poate fi adorat în mod desăvârşit. 

 Comuniunea intimă, dar nu mai puţin idolatria 
fac parte din esenţa iubirii. împlinirea fericită este 
scopul său propriu-zis. Acest lucru e adevărat pentru 

toţi căutătorii iubirii, fie că cel iubit este de ordin 
uman sau divin – mireasa, roza mistică, plenitudinea 
lui Dumnezeu. Dar nu se poate spune în nici un caz 
că dorinţa de iubire nu e decât o parte a dorinţei de 
cunoaştere perfectă; fiindcă acea ambiţie strict 
intelectuală nu include nici un fel de adoraţie, nici un 
sacrificiu de sine, nici o reciprocitate a sentimentelor 
dintre cel care cunoaşte şi obiectul cunoscut. Doar 
cunoaşterea, luată singură, e o chestiune de receptare, 
nu de acţiune; Trebuie astfel făcută o distincţie 
categorică între aceste două mari expresii ale vieţii: 
iubirea plină de energie şi cunoaşterea pasivă. Una 
este legată de activitatea pasionată, novatoare, 
cealaltă de impulsul dinamic de a face ceva, în plan 
fizic, mental sau spiritual, impuls inerent tuturor 

 
lucrurilor vii şi numit de psihologi conaţie; cealaltă este 
legată de conştiinţa lăuntrică, de cercetarea pasivă a 
ceva, numită proces cognitiv.

 Acţionăm fiindcă simţim că voim astfel; fie că este 
forţa care ne inspiră cu o simplă preferinţă sau un 
îndemn copleşitor, impulsul nostru de a acţiona este o 
sinteză a hotărârii şi a dorinţei. Toate realizările 
omului sunt rezultatul acelei conaţii, niciodată doar 
rezultatul exclusiv al gândirii. Intelectul nu realizează 
nimic prin sine însuşi, spunea Aristotel, iar psihologia 
modernă n-a făcut decât să confirme această teorie. 
De aceea, căutarea realităţii de către om nu este 
niciodată iniţiată deşi poate fi ajutată în mare măsură 
prin aspectul intelectual al conştiinţei sale, căci 
puterile raţiunii ca atare au o iniţiativă redusă.

 Gândirea nu pătrunde prea departe într-un obiect 
pentru care sinele nu simte nici un fel de interes, faţă 
de care nu are o mişcare conativă de atracţie, de 
dorinţă -căci interesul e singura metodă cunoscută 
nouă de a stârni voinţa şi de a asigura fixarea atenţiei 
necesară oricărui proces intelectual. Nimeni nu 
meditează prea mult asupra unui lucru de care nu-i 
pasă; cu alte cuvinte asupra unui lucru care nu îi 
marchează viaţa emoţională. Lumea trebuie să urască, 
să iubească, să se teamă sau să dorească un anumit 
lucru, dar trebuie să aibă faţă de el un sentiment 
oarecare, chiar şi indiferenţa se dovedeşte a fi totuşi 
un sentiment, o stare, o atitudine. 

Nu logica, nu „bunul-simţ”, ci l 'amor che move il 
sole e le altre stelle este forţa motrice a spiritului 
omului, atât pentru inventatori, filosofi şi artişti, cât şi 
pentru eroi şi sfinţi. Iubirea faţă de Dumnezeu este 
pentru mistic felul său de a trăi, cufundat dincolo de 
raţiunea obişnuită, adesea neînţeles în jertfa sa pentru 
un ideal nepalpabil. Fie că experimentăm o formă de 
iubire pentru fiinţa de lângă noi(bărbat sau femeie) 
sau pentru Fiinţa supremă, rădăcina simţirilor este 
aceeaşi, intensitatea suferinţei este la fel, iubirea 
începe cu o atracţie către obiectul iubit, afecţiunea şi 
trăirile duc spre valori comune ce se caută reciproc şi 
se desăvârşesc în prietenie completată cu simpatie şi 
desăvârşită în dăruire reciprocă. „Esenţa iubirii ca 
dăruire constă în a te dărui pe tine, a-ţi dărui propriul 
„eu”. Asta e altceva şi totodată ceva mai mult decât 
atracţia, dorinţa fizică sau chiar decât bunăvoinţa. 
Toate formele de a ieşi în întâmpinarea celeilalte 
persoane, dacă avem în vedere binele, nu ajung atât 
de departe pe cât ajunge iubirea ca dăruire. „Să te 
dăruieşti pe tine” înseamnă mai mult decât doar „să 
doreşti binele”, chiar dacă, prin aceasta, cel de-al 
doilea „eu” ar deveni „eul” meu propriu, ca în 
prietenie. Iubirea ca dăruire este altceva şi ceva mai 
mult decât toate formele de iubire analizate până 
acum, atât prin prisma subiectului luat individual, a 
persoanei care iubeşte, cât şi prin prisma relaţiei 
interpersonale pe care o creează iubirea. Atunci când 
iubirea ca dăruire intră într-o asemenea relaţie 
interpersonală se naşte altceva decât prietenia, şi 
anume dăruirea reciprocă a persoanelor” (Wojtyła 
Karol, Iubire şi responsabilitate, vol. I, traducere din 
polonă: conf. univ. dr. Constantin Geambaşu, ediţie 
îngrijită de preot dr. Tadeusz Rostworowski S.J., 
Editura M.C. Bucureşti, 1999, p. 71).

Raţional ne putem înălţa spiritul până la un punct, 
vedem însă că restul este iubire,…ce o numim în 
grade diferite, philia, eros, sau agape… La sfârşitul 
acestei vieţi muritoare vom fi întrebaţi nu pe cine am 
iubit ci cât de fidel, sincer şi virtuos am iubit…

cultură     religie     filosofie

Mai - Iunie 2013
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Cu privire la imaginile simbol de pe medaliile 
instituţiilor de învăţământ superior din Iaşi

Medalia de protocol a Universităţii „AL. I. Cuza” 
din Iaşi, realizată în anul 2002, şi aceea a Jubileului de 
150 de ani, din 2010, au fost doar semnalate în prima 
ediţie a lucrării Alma Mater Iassiensis în imagini 

1medalistice . Alte medalii precum: 145 de ani de 
învăţământ artistic la Iaşi, din anul 2005, 130 de ani de 
învăţământ medical universitar la Iaşi, din 2009, 
Centenarul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică 
şi Informatică Aplicată şi 150 de ani de învăţământ 
artistic la Iaşi, din 2010 nu ne erau cunoscute. Le vom 
acorda aici un spaţiu de discuţie corespunzător, 
întrucât, prin noutatea reprezentărilor, se înscriu ca 
interesante realizări în domeniu şi unele dintre ele 
marchează un moment de cotitură în medalistica 
instituţiilor de învăţământ superior din Iaşi.
În medalistica Universităţii de până în anul 2002 s-au 
folosit două categorii de reprezentări simbolice: 
efigiile şi edificiile. Procedeul a debutat în anul 1897 
pe medaliile inaugurării Palatului Universităţii din 
Dealul Copoului ieşean. După cum se poate observa, 
medalia realizată de Carniol are pe avers prima 
imagine medalistică a noului edificiu iar pe revers 
efigia regelui Carol I, de numele căruia se leagă 

construcţia acestuia. Din nefericire, aşa cum am mai 
apreciat şi cu alte ocazii, prin inscripţia din exerga 
aversului, această medalie poate stârni confuzii (fig. 
1av şi 1rv).
În 1911, când, cu întârziere de un an, s-au sărbătorit 75 
de ani de la fundarea Academiei Mihăilene şi 50 de ani 
de la fundarea Universităţii, alături de a doua imagine 
medalistică a Palatului din Dealul Copoului, 
reprezentată pe avers (fig. 2av), apăreau pe revers (fig. 
2rv) şi efigiile acolate ale lui Mihail Sturza, Cuza Vodă 
şi Carol I. În acest fel se evidenţia rolul fiecărei 
personalităţi în parte în trei etape ale dezvoltării 
învăţământului academic ieşean: fundarea Academiei 

Mihăilene în clădirea de pe actuala stradă Arcu, sub 
Mihail Grigore Sturdza, înfiinţarea Universităţii în 
vechea clădire a Academiei, îmbrăţişată acum de cea a 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, 
sub Cuza Vodă şi mutarea în noul palat de la Copou, 

construit sub glorioasa domnie a regelui Carol I.
Următoarea medalie pe care se foloseşte acest tip de 
reprezentări simbolice este cea realizată cu ocazia 
Centenarului sărbătorit în anul 1960. După cum lesne 
se poate observa pe aversul acesteia (fig. 3av) se reia 

imaginea integrală, de ansamblu a faţadei palatului 
din Dealul Copou, adică şi a părţii de nord, din 
dreapta contemplatorului medaliei, care a adăpostit 
facultatea de ştiinţe, în 1960 ca şi acum, folosită de 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”. Prin aceasta se 
comunica un subtil  mesaj legat de rolul pe care 
clădirea l-a avut ca sediu în care s-au plămădit mai 
toate instituţiile de învăţământ superior ca secţii ale 
Vechii Universităţi. Tot subtil, prin efigia lui 
Kogălniceanu, acolată pe revers cu cea a lui Cuza (fig. 
3rv), se făcea trimitere şi la Academia Mihăileană, 
unde marele om de  cultură în calitate de profesor 

susţinuse Cuvântul de deschidere a cursului de istorie 
naţională.

Ideea de adaptare a medaliei centenarului ca 
medalie de protocol, materializată în deceniul şapte al 
secolului trecut, credem că a avut în vedere şi mesajele 
pe care aceste imagini le comunicau în legătură cu 
istoria învăţământului academic ieşean.  

În stabilirea imaginilor simbol pentru instituţiile de 
învăţământ superior care s-au plămădit ca secţii sau 
facultăţi ale Universităţii din Iaşi, au fost căutări şi 
adesea ezitări consumate, după cum vom vedea pe 
medaliile jubiliare şi de protocol ale acestora.

Medalistica Universităţii de Ştiinţe Agronomice 
şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din 
Iaşi debutează cu o primă realizare la împlinirea a 75 

de ani de învăţământ agronomic superior la Iaşi. Ca 
imagine simbol este folosită efigia savantului Ion 
Ionescu de la Brad, pe revers (fig. 4rv), prin care 
proiectantul medaliei opinează că învăţământul 
superior agricol a început, prin cursurile de 
agricultură susţinute de marele savant la Academia 
Mihăileană, în perioada 1842-1848). Pe aversul 
medaliei (fig. 4av) apar alte tipuri de reprezentări 
simbol, decât imaginea edificiului, pentru a sugera 
facultăţile care funcţionau în cadrul acestei instituţii 
academice (pe direcţia punctelor cardinale: la nord, 
snop de păioase, la sud, strugure şi frunze de vie, la 
vest, cap de cal cu căpăstru, la est, litera V cu şarpe 
încolăcit în cupă).

Următoarea medalie, din anul 2002, este realizată 
la împlinirea a 90 de ani de învăţământ agronomic 
universitar la Iaşi. Noile reprezentări heraldice, de 
data aceasta numai din categoria efigiilor şi edificiilor, 
comunică un alt mesaj în legătură cu începutul 
învăţământului agronomic universitar ieşean. Acesta 
nu mai este legat de cursurile de agricultură susţinute 
de Ion Ionescu de la Brad la Academia Mihăileană, ci 

de personalitatea lui Haralamb Vasiliu şi de activitatea 
acestuia în Secţia Agricolă de la Universitatea ieşeană. 

Medalia subliniază prin efigiile reversului şi rolul de 
excepţie pe care l-au avut în viaţa instituţiei academice 
respective, Agricola Cardaş şi Neculai Zamfirescu (fig. 
5rv). În acelaşi timp pe aversul medaliei este 
valorificată şi imaginea simbol a impozantului edificiu 
din capătul de sus al Copoului (fig. 5 av).

Nu ne scapă medalia realizată în 1996, la împlinirea 
a 45 de ani de către Facultatea de Zootehnie. Din 
nefericire aceasta etalează pe avers doar o legendă 
(fig.6av), iar pe revers, faclă şi carte (fig. 6rv), imagini 
simbol banalizate de o prea deasă uzitare şi care nu 
comunică nimic în legătură cu specificul instituţiei 
respective. Avem informaţii că semicentenarul din 
2001 nu a fost imortalizat pe o altă medalie.

Medalistica Universității Tehnice „Gh. Asachi” 
este reprezentată de două realizări. Una dintre acestea 
are în partea de jos aversului un ornament 
semicircular alcătuit din două ramuri de laur dispuse 
simetric, deasupra căruia este inscripţia pe patru  
rânduri UNIVERSITATEA / TEHNICA / GH. 
ASACHI / IAŞI (fig. 7av).

Pe revers (fig. 7rv), în zona centrală, este plasat 
chipul lui Asachi, aşezat pe un ornament semicircular 

din frunze de laur dispuse simetric, având deasupra 
inscripţia arcuită PER ASPERA AD ASTRA (Cu 
greutate până la stele). Inspirat ales ni se pare acest 
dicton latin, care face o interesantă legătură dintre 
mesajul aversului şi cel al reversului. Bănuim că 
medalia este realizată în sau după  anul când 
fostul Institut Politehnic a căpătat rang de Universitate 
şi numele marelui om de cultură Gh. Asachi.
Așa după cum era de așteptat, între reprezentările de 
pe cea de a doua medalie a Universităţii Tehnice „Gh. 
Asachi”, realizată în anul 2009, a fost valorificată și 
emblema acesteia adoptată în 1993 – statuia lui Asachi 
căreia, la vremea dezvelirii (1890), i se negau veleitățile 
artistice, numită mai târziu „ușărnică” datorită 
schimbărilor de amplasament. 

După cum lesne se observă, opera cioplită din 
marmură albă a sculptorului Ion Georgescu, este 
reprodusă pe medalie fără soclu și implicit fără placa 
cu inscripția „Primului învățător, Gheorghe Asachi, 
școalele românești recunoscătoare” (fig. 8av). Această 
reprezentare, ca şi anii de pe emblemă și de pe revers 
(fig. 8rv), fac trimitere mai explicit la cele două 

momente marcante din istoria învăţământului tehnic 
universitar ieşean, promoţia de ingineri hotarnici 
pregătită de Asachi între anii 1814-1818 și 1937, anul 
când facultățile cu profil tehnic se desprind din 
structura Universității ieșene și devin instituție de 
învățământ superior de sinestătătoare. Înalta ținută 
academică este sugerată și de aforismul lui Francis 
Bacon IPSA SCIENTIA 
POTESTA EST (Știința 
însăși este putere).

Medalistica 
Universităţii Tehnice 
„Gh. Asachi” este 
completată în mod 
fericit cu o realizare (fig. 
9unifaţă), prilejuită de 
Centenarul Facultăţii de 
Inginerie Electrică, 

 1993,

Alma Mater Iassiensis 100, 150, 200
Andone CUMPĂTESCU

Fig. 1av şi 1rv Medalia inaugurării palatului Unversităţii în 
luna octombrie a anului 1897, varianta Carniol 

Fig. 2av şi 2rv Medalia sărbătoririi, în anul  1911, 
a 75 de ani de la Fundarea Academiei Mihăilene 

şi a 50 de ani de la Fundarea Universităţii   

Fig. 3av şi 3rv. Medalia Centenarului 
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1960  

Fig. 4av şi 4rv, medalie realizată în 1987, la împlinirea 
a 75 de ani de învăţământ superior agronomic la Iaşi 

Fig. 5av şi 5rv, medalie realizată în 2002, la împlinirea 
a 90 de ani de învăţământ agronomic universitar la Iaşi

Fig 6 av şi 6rv, medalie realizată la aniversarea 
a 45 se ani de la înfiinţarea Facultăţii de Zootehnie

Fig. 7av şi 7rv, medalie de protocol 
a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”.

Fig 8av și 8rv Medalie de protocol realiztă în anul 2009

Fig. 9 unifaţă, medalia 
Centenarului Facultăţii 

de Inginerie Electrică, Energetică 
şi Informatică Aplicată, 2010
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restituiri
Energetică şi Informatică Aplicată, din anul 2010.

Centenarul Facultăţii a fost „aureolat de anvergura 
unor Titani ale  căror performanţe ştiinţifice i-au adus în 
preajma premiilor Nobel: academicienii Dragomir 
Hurmuzescu şi Ştefan Procopiu...  Facultatea..., având 
piatra de temelie în Şcoala de Electricitate Industrială 
(noiembrie 1910), devenită ulterior Institut Electrotehnic, a 
fost una din cele două facultăţi fondatoare, în 1938, ale 
Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi”. Momente 
marcante în istoria facultăţii au fost şi cele din anii 
1960, 1995, 2003 când s-au înfiinţat noi specializări, 
pentru ca, în anul 2008, Facultatea de Electrotehnică să 
devină, prin hotărâre de guvern, Facultatea de 

2Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată . 
Medalia care ne-a prilejuit succinta incursiune de 

mai sus, este executată de o firmă ieşeană, Elcoserv, 
după proiectul arhitectului grafician Iulian Copăcel, 
aprobat de biroul de conducere al facultăţii în care a 
fost cooptat şi inginerul Mihai Caba care s-a îngrijit de 
materializarea proiectului într-o adevărată bijuterie 
medalistică. Arhitectul grafician preia în zona centrală, 
imaginile simbol de pe emblema facultăţii: dinam, 
fulger, „diagrama reprezentativă pentru domeniul 
electricităţii, sinusoida curentului alternativ”, aşezate pe 

carte şi le proiectează pe un fundal de raze galbene, ca 
„simbol al electricităţii, adică a «soarelui electric», aprins 
pentru prima dată în România, la Iaşi, la 11-14 iulie 1868, 
în casele lui Costachi Sturdza de la Copou, în spatele 
actualului Spital Militar”. Întreaga compoziţie obţinută, 
aşezată pe cifra 100 şi nimbată cu inscripţia 
ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ELECTROTEHNIC în 
ROMÂNIA, o înscrie într-o impresionantă coroană 
circulară de culoarea bronzului, alcătuită din frunze 
de laur. Toate imaginile simbol de pe medalie converg 
spre ideea de înălţare durabilă prin ştiinţă şi practică. 

Inspirat alese sunt şi culorile care, luate împreună 
alcătuiesc simbolul drapelului naţional „pentru a 
sublinia premiera naţională a Primei Şcoli Superioare 
de Electricitate din România, înfiinţată de savantul 
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Dragomir Hurmuzescu la 1 noiembrie 1910” , iar luate 
separat devin simboluri specifice pentru domeniul 
tehnic (albastru), pentru iluminare prin ştiinţă 
(galben), pentru sărbătoarea centenarului (roşu).

Mai menţionăm că reprezentările fac un tot unitar 
cu inscripţia pe două rânduri FAC. DE INGINERIE 
ELECTRICĂ / ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ 
APLICATĂ, de pe banda aurie a casetei în care 
medalia a fost montată.

Precizăm că ne sunt cunoscute şi alte medalii 
realizate la absolvirea sau întâlnirea peste ani a unor 

4promoţii, cum este şi cea din 1983 (fig. 10av şi 10rv) . 
Medaliile respective, deşi nu sunt realizări oficiale, 
comunică prin compoziţii şi alte reprezentări, 
interesante mesaje legate de istoria Universităţii 
Tehnice ieşene. 

Este de presupus că în 2013, anul bicentenarului 
Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, între 
reprezentările de pe viitoarea medalie jubiliară, va fi 
valorificată şi statuia din marmură albă, operă a 
sculptorului Ion Georgescu, prezentă pe actuala 
stemă. Această reprezentare, ca şi anul de pe stemă, 
leagă începuturile învăţământului tehnic universitar 

ieşean de personalitatea lui Asachi şi de promoţia de 
ingineri hotarnici pregătită de acesta între anii 1814-
1818.

Nu vedem nici-un impediment în folosirea pe una 
dintre feţele medaliei jubiliare din 1913 şi a imaginii 
palatului Universităţii din Dealul Copoului văzut din 
nord-est, întrucât o asemenea reprezentare ar avea o 
motivaţie istorică şi actuală.                         

Medalistica Universităţii de Medicină şi Farmacie 
a debutat în anul 1979 cu o medalie de expoziţie 
filatelică şi numismatică (fig. 11av şi 11rv)  al cărei 
revers nu comunică mai nimic în legătură cu 
centenarul Institutului de Medicină şi Farmacie, cum 
se numea instituţia academică medicală în vremea 
respectivă.

Este compensată această scădere a medaliei în 
discuţie cu imaginea aversului, care, acentrat şi stilizat, 
prezintă faţada clădirii Institutului de Anatomie, 
văzută din sud-vest. Faţada acestui templu-simbol al 
ştiinţei medicale ieşene, concepută în stil neogrec 
dintr-o scară monumentală şi şase colonade ce sprijină 

  5un fronton cu basorelief , operă de excepţie a 
arhitectului Ştefan Emilian, părea a se fi impus ca 
simbol al învăţământului academic medical din 
vechea capitală a Moldovei, mai ales că imaginea va fi 
preluată pe medalia jubiliară şi de protocol din anul 
1999.

Medalia realizată în 1999, la împlinirea a 120 de 
ani, după cum contemplatorii iniţiaţi în medalistică 
vor fi observat,  preia pe revers efigia savantului 
Grigore T. Popa de pe medalia Societăţii Medicilor 
Scriitori şi Publicişti (fig 12rv), iar pe avers, imaginea 
Institutului de Anatomie de pe medalia de expoziţie 
filatelică şi numismatică, din anul 1979 (fig. 12av). Ar fi 
nedrept să-i fie contestată originalitatea acestei 
medalii. Prin reprezentările (imaginile simbol) pe care 
cu îndreptăţire şi le-a arogat de pe realizări anterioare, 
medalia consemnează noul statut al instituţiei 

academice de după 1991, când a căpătat rang de 
Universitate şi numele savantului „Gr. T. Popa”. 
Considerăm că poate fi considerată medalie jubiliară şi 
de protocol întrucât nu poartă anul emiterii.

În anul 2004 se realizează o altă medalie care poate 
fi considerată o replică la medalia anterioară deoarece 
iniţiatorul renunţă la imaginea simbol a Institutului de 
Anatomie şi valorifică pe avers (fig. 13av) vechiul 
portal de la intrare şi imaginea  vechiului palat în care 
a funcţionat la începuturi Universitatea ieşeană. 
Interesantă, în sensul renunţării la efigie, este şi 
compoziţia de pe revers (fig. 13rv) în care se valorifică 

cupa cu şarpe încolăcit, toiagul lui Esculap, frunzele 
de laur cât şi legenda cu numele latin al instituţiei 
academice.

Şi în sfârşit pe o plachetă realizată în anul 2009 se 
revine la valorificarea efigiilor şi edificiilor (fig. 14 
unifaţă). Sub inscripţia pe două rânduri 130 DE ANI 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT / MEDICAL UNIVERSITAR LA 
IAŞI este amplasată o compoziţie alcătuită din  cele 
două edificii care au fost valorificate separat pe 
medaliile de mai sus şi bustul savantului Gr. T. Popa 
sub care este plasată o altă inscripţie pe trei rânduri 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI / FARMACIE / 
„GR.T.POPA”. O altă inscripţie care umple inutil 
legenda este plasată puţin în dreapta jos RECTOR / 
PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR / VASILE 
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ASTĂRĂSTOAE . În stânga jos pe patru falduri de 
purpură este plasată emblema instituţiei.

Fig. 10av şi 10rv, medalia întâlnirii promoţiei 1953 
a Facultăţii de Chimie Industrială

Fig. 11av şi 11rv, medalia expoziţiei de filatelie 
şi numismatică realizată, în anul 1979, 

la Centenarul Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi

Fig. 12av şi 12rv, medalie, jubiliară şi de protocol, din anul 1999, 
a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”. 

Aversul este folosit în actualitate şi ca emblemă.

Fig. 13av şi 13rv. Medalia jubleului de 125 de ani 
ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi
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Fig. 14 unifaţă, plachetă a Universităţii 
de Medicină şi Farmacie „Gr. T.Popa” din anul 2009



La 5 iunie 1883, Cetatea Iaşilor îşi trăia unul dintre 
momentele sale, înălţătoare în spirit, de cinstire a 
memoriei Marelui Voievod al Moldovei, Stefan Cel 
Mare, care, în vremuri zbuciumate şi în cei 47 de ani ai 
glorioasei sale domnii ( 1447-1504), a apărat cu 
buzduganul în mână hotarele Moldovei, păstrându-le 
neîntinate, în întregimea lor, de poftele tot mai 
nesăţioase ale năvălitorilor: momentul dezvelirii, cu 
mare fast, a statuii ecvestre a Marelui Stefan, amplasată 
în faţa fostei Curţi Domneşti, devenită, după Unirea 
Principatelor, din 1859, Palat Administrativ al 
“ocârmuirii”. 

Cetatea ieşeană întorcea, atunci şi astfel, legendarului 
Voievod, Stefan Cel Mare, recunoştinţa sa, întreagă şi 
nealterată în timpul celor aproape patru veacuri scurse 
de la actul de mare cinstire şi preţuire pe care Marele 
Stefan l-a adus ieşenilor, prin terminarea şi sfinţirea, în 
1493, a ctitoriei sale, cu hramul de închinăciune a “Sf. 
Erarh Nicolai”, din apropierea fostei Curţi Domneşti. 
Cum în aceast sfânt lăcaş, din a doua jumătate a domniei 
lui Alexandru Lăpuşneanu, care a mutat capitala 
Moldovei de la Suceava la Iaşi, au fost “unşi” toţi 
domnitorii Moldovei până la Unirea Principatelor, acesta 
s-a denumit firesc: Biserica “Sf. Nicolai Domnesc”şi a 
devenit, astfel, un “reper ieşean” de mare valoare istorică.

Ideea înălţării acestui monument de cinstire a 
virtuosului Voievod moldovean îşi are “obârşia”, în 
1856, în toiul luptei crâncene ce se dădea atunci pentru 
idealul scump al Unirii. Astfel, caimacanul Theodor Balş, 
un anti-unionist convins, dorea, ca prin realizarea unui 
măreţ monument închinat lui Stefan Cel Mare, să-i 
“sensibilizeze” pe ieşeni în direcţia “patriotismului 
local”, în dauna curentului unionist al vremii. Pentru 
strângerea fondurilor necesare înălţării respectivului 
monument (procedeu clasic pentru monumentele ieşene) 
i s-au alăturat: spătarul Mihai Cantacuzino, postelnicul 
Nicolae Istrate şi postelnicul Gheorghe Asachi; acesta din 
urmă şi talentat artist, a schiţat portretul lui Stefan, 
inspirându-se din descrierile cronicarului Grigore 
Ureche  făcute în Letopiseţul Tării Moldovei, cum şi din 
fresca votivă de la biserica din Bădeuţi, unde domnitorul 
era pictat... cu barbă.

Acest demers a fost “umbrit” de moartea lui Th. Balş, 
din 1857 şi abandonat după împlinirea idealului Unirii, 
când anti-unioniştii, recunoscându-şi 
“înfrângerea”suferită, au luat drumul exilului. El s-a 
“reaprins”, în 1874, când la Mănăstirea Putna s-au serbat 
înălţător cei 370 de ani scurşi de la trecerea în Veşnicie a 
Măreţului Stefan şi a început “să ardă” cu şi mai mare 
putere,  după Războiul de Independenţă, din 1877, care a 
realimentat la înalte dimensiuni dorinţa de “neatârnare”, 
de care a fost animat “întru fiinţă” legendarul Domnitor 
moldovean. S-a format o comisie naţională pentru 
strângerea fondurilor, formată din Vasile Alecsandri, 
Iacob Negruzzi, Scarlat Pastia, Alexandru Stamatopol 
ş.a., adunându-se într-un timp scurt peste 135000 de 
franci, cu care s-a putut lansa, în 1879, comanda către 
sculptorul francez Emmanuel Fremiet (1824-1910), un 
artist parizian “în mare vogă”, încredinţându-se acestuia 
documentaţia necesară, întocmită anterior de către 
postelnicul Gheorghe Asachi, un mare  cărturar erudit al 
“dulcelui Târg al Ieşilor”, cel care a realizat şi planurile 
“Obieliscului cu lei”din parcul Copou, dezvelit în 1841.  
Acesta a terminat-o în 1882, fiind expusă la Salonul 
Naţional de sculptură de la Paris, fiind deosebit de 
apreciată ca realizare artistică. Tot în 1882, la 16 
septembrie, când au fost terminate lucrările fundaţiei 
soclului, a avut loc o emoţionantă festivitate de aşezare 
în mijlocul acesteia a unui mesaj de recunoştinţă adus 
memoriei glorioase a Marelui Domnitor, Stefan Cel Mare.

Festivitatea de dezvelire a acestei impozante statui a 
avut loc în ziua de 5 iunie 1883, pe baza unui grandios şi 
fastuos program de manifestări iniţiate de Primăria Iaşi, 
în frunte cu primarul Leon Negruzzi. Astfel,“Programa 
dezvoltatoare a serbărei Statuei lui STEFAN CEL 
MARE” aprobată de Primăria Iaşi cuprindea ample 
manifestări organizate în zilele de 5 şi 6 iunie 1883, din 
care nu lipseau: parada militară, discursurile inaugurale, 
concerte de muzică de fanfară şi cântece ostăşeşti în 
pieţele şi grădinile publice ale oraşului, concursuri de 
trageri la ţintă, banchetul în onoarea delegaţilor, focuri 
de artificii. Un punct deosebit de atractiv din acest 
program îl reprezenta iluminarea grădinii Copou cu “ 
soarele electric”.

Iată că, după “ soarele electric”, aprins “în premieră 
naţională”, în 1868 şi, apoi, cel din 1873,  acesta era cel de 
al treilea moment în care ieşenii luau astfel cunoştinţă “ 
pe viu” de noua descoperire a omenirii – electricitatea- şi 
această “ iluminaţiune” a grădinii Copou poate fi 
considerată pe drept cuvânt: începutul experimentării 
iluminatului public electric la Iaşi.

Fastul acestei acestei grandioase ceremonii avea să fie 
sporit şi de prezenţa la Iaşi a Familiei Regale şi suitei 
sale, a membrilor Guvernului şi a numeroşilor invitaţi 
din ţară şi de peste hotare. Festivitatea dezvelirii statuii 
avea să fie înălţătoare, după cum a consemnat presa 
vremii. Sub un baldachin de catifea roşie şi cu perdele de 
atlaz albastru a fost adus la statuie tronul lui Stefan cel 
Mare, săpat în piatră, ce a fost descoperit în satul 
Vânători, din apropierea Cetăţii Neamţului. Dezvelirea 
monumentului s-a făcut de către patru plăieşi, costumaţi 
în vestitul lor port naţional de mare sărbătoare. In aceste 
momente de mare încărcătură emoţională din toate 
piepturile impresionantei asistenţe a răsunat la unison un 
puternic strigăt de admiraţie: Uraaa!!! Tot atunci, au 
“bubuit” şi cele 21 salve de tun, ce au fost trase în semn 
de mare cinstire adusă Domnitorului Stefan Cel Mare.

Regele Carol I a donat, cu această ocazie festivă, două 
tunuri Krupp, captură din Războiul de Independenţă a 
Regimentului de dorobanţi din dealul Copoului, care, de 
atunci flanchează acest măreţ monument, adresându-se 
mulţimii numeroase: “Incredinţez Iaşilor, Leagănul Unirii, 
această statuie, împreună cu două tunuri, udate cu sângele 
preţios al generaţiilor prezente, spre a o păzi, ca sfânt odor, în 
onoarea Neamului Românesc!”

Au mai rostit înflăcărate şi patetice discursuri: 
Bogdan Petriceicu Hajdeu şi Nicu Gane. Vasile 
Alecsandri a compus poezia “Odă la statuia lui Stefan Cel 
Mare”, pe care a multiplicat-o şi a difuzat-o în rândurile 
numeroşilor participanţi. Corurile reunite au interpretat 
“Cântec ostaşesc” de T.T. Burada.

La această solemnitate a participat şi Mihai 
Eminescu, în calitatea lui de redactor-şef al ziarului 
bucureştean, Timpul, pentru care a creat, în mod special, 
vestita sa “Doină”.

De la Nistru pân' la Tisa
Tot românul plânsu-mi-s-a...
Stefane, Măria Ta,

Tu la Putna nu mai sta, 
Lasă-arhimandritului
Toată grija schitului,
Lasă grija sfinţilor
In seama părinţilor,
Clopotele să le tragă
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,
Poate s-o-ndura Dumnezeu
Ca să-ţi mântui neamul tău!

Din păcate şi din motive “încă neelucidate” 
Eminescu, “bolnav” şi/sau “dezamăgit” de prestaţia 
sculptorului francez, cu privire la “figura” şi “coroana” 
de pe fruntea Marelui Domnitor, ori poate “înduioşat” la 
vederea Veronicăi şi a prietenului său, bădia Creangă, a 
fost “nevoit” să părăsească ceremonia şi, abia seara, în 
casa lui Iacob Negruzzi din Păcurari, a putut să-şi 
declame însufleţitoarea sa “Doină”...

De altfel, ulterior, au apărut multe controverse, note 
critice şi interpelări în Parlament cu privire la 
“originalitatea” sculptorului francez, care n-a ţinut 
seama de schiţele şi documentaţia întocmită de Gh. 
Asachi. A circulat chiar şi “o legendă” cu privire la 
posibila “inversare” a comenzilor primite de sculptor, de 
la Iaşi şi de la Cracovia! Până la urmă toate “notele critice” 
aduse, inclusiv de Nicolae Iorga, în vestita sa “Istorie a lui 
Stefan Cel Mare”, aveau să fie “demontate” pe rând, de 
cercetările întreprinse, îndeosebi, de către episcopul 
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Melchisedec Stefănescu al Romanului, care a justificat 
plauzibil creaţia lui Fremiet. Astfel, sculptorul, neavând 
modelul unei coroane de domnitor moldovean, a utilizat 
“scuzabil” modelul unei coroane catolice din vestul 
Europei!

Statuia ecvestră a lui Stefan Cel Mare este turnată în 
bronz, având o înălţime de 4,5 metri, înfăţişându-l pe 
Marele Domnitor într-o poziţie triumfală, de mare erou 
al neamului, cu buzduganul său neînfricat în mâna 
dreaptă.

Soclul statuii este executat din marmoră roz de 
Carrara. Pe părţile laterale ale acestuia sunt reprezentate, 
în altoreliefuri din bronz, două momente ale glorioasei 
sale domnii: Lupta de la Codrii Cosminului (1497), cel din 
stânga şi Lupta de la Podul Inalt (1475), cel din dreapta. In 
faţa soclului se află inscripţionat, în interiorul unei bine 
meritate coroane de laur a cinstirii, numele 
Domnitorului, iar în partea din spate se face menţiunea: 
“Ridicat prin subscripţie publică, 5 iunie 1883”.   

Pentru Regele Carol I această impresionantă 
manifestaţie de cinstire a legendarului Voievod, Stefan 
Cel Mare, a avut şi o importantă semnificaţie “lăuntrică”. 
Bun cunoscător al spiritului românesc, îndeosebi al celui 
ieşean, Carol I a început a fi atunci stăpânit de “o idee”: El, 
Carol I nu se va putea considera cu adevărat Rege al tuturor 
românilor dacă ieşenii nu-i recunosc această ...suzeranitate! Si 
pentru a-şi câştiga simpatia şi preţuirea  ieşenilor, a 
întrezărit, tot atunci, “un plan de acţiune”, pe cât de 
îndrăzneţ, pe atât de generos!

  Primele acţiuni ale acestui plan, au început în 1888, 
când, printr-o donaţie consistentă, a înlesnit finalizarea 
strădaniei ieşenilor recunoscători de înălţare a unei 
impozante statui a lui Miron Costin, vestit cronicar, prin 
lucrările sale, “Letopiseţul Tării Moldovei” (1675) şi “De 
neamul moldovenilor” (1686), adevărate capodopere ale 
timpului său, dar şi prin erudiţia sa enciclopedică, prin 
dragostea lui fierbinte pentru neam şi ţară, prin 
sfârşitului său tragic, din 1691. Mergând mai departe pe 
firul “acţiunilor întreprinse de suveran”, vom avea 
surprinderea unora dintre ele, cu adevărat notabile 
pentru dezvoltarea ulterioară a “fostei capitale a 
Moldovei”.  Astfel, într-o perioadă fertilă de cinci ani, 
categoric influenţate de Carol I, guvernele României, 
oricare ar fi fost ele, au dezvoltat în Iaşi grandioase 
lucrări de investiţii care, pur şi simplu, i-au uimit pe 
ieşeni prin destinaţia lor ambiţioasă, dar şi prin costurile 
lor uriaşe: Liceul Internat “Costache Negruzzi”-1895, 
Teatrul Naţional- 1896, noul corp al Universităţii “A.I. 
Cuza”-1897, Uzina electrică a tramvaielor- 1898 şi Uzina 
de Lumină- 1899! Nici până în ziua de astăzi, chiar şi cu 
implicarea fondurilor europene, municipalitatea Iaşi nu 
ar putea dezvolta şi nici susţine un program de 
asemenea anvergură, abia găsindu-se fonduri sporadice 
pentru lucrările de reparaţii, efectuate, în ultimii 10 ani, 
la clădirea Teatrului Naţional “V. Alecsandri”! Firesc, 
aceste edificii monumentale şi somptuase, de importanţă
capitală, care au intrat de atunci în viaţa cotidiană, 
socială şi culturală a ieşenilor, aveau să aducă 
recunoştinţa scontată pentru rege. Dar, regele Carol I, 
pătruns de “spiritul ieşean”, simţea că, pentru o 
recunoaştere “totală” din partea ieşenilor, mai era nevoie 
de încă...”ceva...reprezentativ!”  Si acel “ceva” avea să fie 
noul Palat Administrativ şi de Justiţie care avea să fie 
construit la Iaşi din fondurile “fundaţiei Casei Regale”, 
în perioada 1908- 1925, după planurile arhitectului şef al 
Casei Regale, D. Berindei, cel ce a condus şi execuţia 
lucrărilor, întrerupte mult timp din cauza declanşării 
primului război mondial. Amplasarea acestui impunător 
edificiu, în stil neogotic flamboyant, care contrasta 
“evident” arhitectural cu toate clădirile Cetăţii Iaşilor, s-a 
făcut pe locul ocupat de fosta Curte Domnească, 
funcţională din timpul celei de a doua domnii a lui 
Alexandru Lăpuşneanu, când domnitorul, preţuind 
însemnătatea Cetăţii Iaşilor, a mutat Capitala Moldovei 
de la Suceava la Iaşi(1565) şi care, devenind, după Unire, 
Palat Administrativ, a suferit, surprinzător, în 1883(!), un 
devastator incendiu, ce avea să conducă...la “iminenta” 
sa demolare. Cu alte cuvinte, având în faţă statuia 
Marelui Stefan, noul Palat avea să-i reprezinte, la Iaşi, 
puterea sa regală, mai ales că în minunata Sală a 
Voievozilor, Carol I avea să “troneze” în vârful “arborelui 
genealogic al României”! Din păcate, sfârşindu-se în 1914, 
Carol I nu a putut să-şi vadă împlinit visul său de 
mărire; Palatul, terminându-se în 1925, a fost inaugurat 
de Regele Ferdinand.    

De la acest moment înălţător “in spirit” din viaţa 
Cetăţii, iată, la 5 iunie a.c., se împlinesc 130 de ani!

 Recunoscut oraş al tradiţiei, Iaşul, nu se dezminte 
niciodată atunci când vine vremea rememorării unor 
fapte de glorie şi de mândrie, aşa cum sunt sigur că o va 
face şi la această dată “încrustată definitiv în cronica 
multiseculară a Cetăţii”. Primăria municipiului Iaşi şi 
instituţiile sale îndrituite îşi vor onora cerinţele 
recunoscute ale “tradiţiei ieşene”, cu atât mai mult, cu cât 
acest deosebit eveniment a înrâurit, pe mai departe, 
pentru Iaşi, împlinirile benefice ale unei dezvoltări fără 
precedent, după cum s-a relatat.

 

O scumpă aniversare: 130 de ani 
de la dezvelirea statuii ecvestre 
a Marelui Stefan !

Mihai CABA

restituiri
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Intrarea liberă. Accesul permis 
animalelor domestice. Respectaţi 
decalogul chibiţilor!

Vă invităm la cafeneaua şahistă pe care o inaugurăm 
în acest colţ de pagină. Cafeaua a fost şi a rămas o bună 
prietenă a şahului. A intrat în istorie celebra “Café de la 
Regence” din Paris, unde au jucat între alţii mari 
campioni ca Staunton, Anderssen, Steinitz sau Morphy. 
Pentru şahiştii ieşeni între cele două războaie mondiale 
locul de întâlnire preferat era cafeneaua Traian, din 
hotelul cu acelaşi nume. Aici s-au întâlnit în faţa tablei cu 
64 de pătrate Sadoveanu, Codreanu sau alte personalităţi 
ale culturii române. 

În cafeneaua noastră intrarea este liberă. Accesul 
animalelor domestice este permis. Asta pentru că am 
văzut eu nişte patrupede canine care aveau mai multă 
înclinaţie pentru şah ca stăpânii lor. Ca să nu mai vorbim 
de motanul “Chess” preferatul lui Alehin, care asista la 
toate partidele marelui campion.

Însă toţi invitaţii care sunt angajaţi în partide de şah 
trebuie să respecte “decalogul chibiţului” creaţie a 
maestrului Mihail Sadoveanu. Pe un afiş ţintuit la loc de 
cinste citim cele 10 porunci dedicate acestei specii 
neastâmpărate:

1. Să tacă
2. Gesturi să nu facă
3. Orice sfat să lese
4. Să n-atingă piese
5. Să nu fredoneze
6. Să n-aprecieze
7. Să nu facă glume
8. Să nu ne afume
9. Să nu facă semn
10. Să fie de lemn!
Dar cafeneaua noastră nu este deschisă numai celor 

care doresc să joace şah. Avem  multe separeuri pentru 
diverse preferinţe. Unul pentru cei care doresc să fie 
informaţi la zi cu ceea ce se întâmplă acum la nivel 
mondial, naţional sau local în domeniul şahului 
competiţional (rubrica intitulată “Actualitatea şahistă”).

Însă  şahul nu este numai un sport el este adesea 
comparat cu artele şi în primul rând cu muzica. Asemeni 
melomanilor care ascultă la nesfârşit operele preferate, 
adevăraţii fani ai şahului rejoacă şi retrăiesc entuziasmaţi 
frumuseţile unei partide sau compoziţii şahiste perfecte.  
Pentru astfel de fani  avem in cafeneaua noastră locuri 
privilegiate. Însă nu-i vom neglija nici pe cei care sunt 
interesaţi de istoria şahului. Fie că este vorba de evoluţia 
în timp a acestui joc de la originile indiene până în zilele 
noastre, fie de marii campioni şi jucători din trecut.  Sau 
de ce nu, istoria evoluţiei şahului pe meleagurile noastre 
şi chiar în Iaşi. Şi vom încerca răsfoind împreună cu 
invitaţii noştri vechi publicaţii prăfuite să demonstrăm că 
aşa cum cultura română a izvorât la Iaşi, străvechea 
capitală a Moldovei  este înaintaşă în România şi în 
domeniul istoriei şahului.

Un spaţiu special va fi dedicat în localul nostru şi celor 
care pur şi simplu sunt interesaţi de pasiunea pe care o 
parte din  marile personalităţi ale lumii, fie că este vorba 
de oameni de ştiinţă, scriitori, artişti, oameni politici, au 
avut-o pentru şah.
 Cafeneaua pe care o inaugurăm astazi nu este o noutate 
în peisajul publicistic ieşean. Mai săracă în privinţa 
spaţiului generos distribuit acum, pe vremea în care nu ne 
puteam permite decât “nechezol”, revista ieşeană de 
cultură Cronica a găzduit în perioada dintre anii 1975-
1990, o rubrică de şah. La această rubrică au colaborat 
câţiva prestigioşi şahişti şi antrenori de şah ieşeni ca: 
Nicolae Doroftei, Dumitru Rădulescu, Boris Ponomarev, 
Margareta Perevoznic, Volodea Vaisman şi Adrian 
Marcovici, între care menţionez cu modestie că şi-a făcut 
ucenicia în ale gazetăriei şahiste şi subsemnatul. Dar cum 
şahiştilor nu le şade bine cu vorba lungă să începem…
   

Actualitatea şahistă

Iaşul capitala mondială a şahului.  
În perioada 21-30 aprilie 2013 municipiul Iaşi a 

devenit efectiv capitala mondială a şahului datorită 
evenimentului desfăşurat aici Campionatul Mondial de 
Şah Amatori. Campionatul a fost organizat de Federaţia 
Mondială de Şah împreună cu Guvernul României, prin 
Ministerul Tineretului şi Sportului, Primăria Municipiului 
Iaşi, Federaţia Română de Şah, Consiliul Judeţean Iaşi şi 
Asociaţia Judeţeană de Şah Iaşi.

Au luat parte  207 jucători din 37 de ţări ale lumii, la 
acest campionat fiind admişi numai jucători fără titlu 
FIDE sau cu un coeficient FIDE publicat mai mic de 2000. 
În afară de ţara  noastră cu un număr record de 105 
participanţi delegaţii mai numeroase au aliniat India (11 
jucători), Columbia şi Turcia (câte 9 jucători), Emiratele 
Arabe Unite (8 jucători), Brazilia (6 jucători), Franţa,  
S.U.A şi Mongolia (căte 5 jucători) şi Germania (4 
jucători). Turneul s-a disputat în sistem open elveţian pe 
durata a 9 runde, în comun băieţi şi fete.

mai mari succese le-a obţinut în perioada dintre anii 1918-
1921 în turneele de la Kaschau (Košice) (1918), Rotterdam 
(1919), Amsterdam (1920), Viena (1920), şi Gothenburg 
(1921). Deschiderea Reti (1. Cf3) este denumită după el. 
Reti l-a învins pe Capablanca în turneul de la New York 
(1924) utilizând această deschidere. A fost prima 
înfrângere a lui Capablanca după opt ani şi singura de 
când devenise campion mondial. Reti a stabilit şi un 
record de joc la simultan orb cu 29 de partide jucate în 
anul 1925, din care a câştigat 21 a remizat 6 şi a pierdut 2. 
Merită menţionat faptul că anterior în anul 1921 Reti a 
fost invitat la Bucureşti unde a susţinut două simultane 
oarbe. Primul simultan din 12 partide  s-a încheiat cu 
scorul +6=2-4 pentru simultanist. Al doilea simultan ar fi 
avut 20 de partide dar nu sunt cunoscute rezultatele 
acestuia. Reti a fost de asemeni unul dintre cei mai 
remarcabili compozitori de studii de final. Iată diagrama 
studiului care a fost publicat în anul 1921:

Albul joacă şi face remiză
Pentru regele alb pare aproape imposibil să ajungă 

pionul negru avansat, în timp ce regele negru poate opri 
uşor pionul alb. Ideea soluţiei este de a avansa regele 
către ambii pioni în acelaşi timp folosind  proprietăţile 
specifice ale geometriei şahului.

Soluţia: 1. Rg7! h4 2. Rf6 Rb6 (sau 2…h3 3. Re7 şi 
regele alb poate sprijini propriul său pion)         3. Re5  şi 
acum regele alb ajunge chiar la timp la pionul alb sau 
prinde pionul negru 3…h3 4. Rd6 şi remiză.

Aşadar în şah ipotenuza este uneori mai scurtă faţă de 
catetă.

Interesant că în afară de această formă clasică studiul a 
primit din partea lui Reti  o formă şi mai paradoxală în 
anul 1928.  Iată 
poziţia studiului 
modificat: Alb: Rh5, 
p.c6 (2 piese) Negru: 
Ra6, pp: f6, g7 şi h6 (4 
piese). Albul joacă şi 
face remiză. 

Pionul alb unic 
face remiză împotriva 
a trei pioni legaţi 
liberi.

Soluţia: 1. Rg6! 
Rb6 2. R: g7 h5 (sau 
2…f5 3. Rf6 f4 4. Re5 
f3 5. Rd6 remiză) 3. 
R:f6 h4  şi se ajunge la finalul din studiul anterior; sau 
1…h5 2. R:g7…3. R:f6 etc;  sau 1…f5 2. R:g7 f4 3. Rf6 f3 4. 
Re6 remiză

Pagini din istoria şahului românesc
Cel mai vechi manuscris de şah în limba română a 

apărut la Iaşi 
Muzicianul Viorel Cozma a descoperit întâmplător în 

anul 1960  în colecţia  Bibliotecii Academiei cel mai vechi 
manuscris de şah în limba română care a apărut la Iaşi în 
anul 1838. Autorul manuscrisului- de fapt traducerea 
unui manual- era muzicianul Fr. Ruşiţchi din Iaşi. 
Lucrarea legată în piele şi intitulată “Giocul şatranci” este 
scrisă cu litere chirilice datată: “1838, april 4 zile” şi 
reprezintă o “tălmăcire” deci o traducere a uni manual 
autorul acestei traduceri fiind însuşi muzicianul. 

În prefaţa scrisă probabil tot de Ruşiţchi după Viorel 
Cozma se spune printre altele:

“Giocul şatranci! Nu se află alt gioc mai vechi, mai 
greu, mai nobil, nici mai iscusit decât acesta. La alte 
giocuri, haractirul este întâmplarea sau norocul, iar la 
acest gioc urmează singur meşteşugul. Chinezii zic, că de 
la dînşii ar fi fost cunoscut acest gioc încă înainte cu două 
cu două sute de ani înaintea lui H. Buna ştiinţă avem că 
giocul şătrăncii au mers de la India pi la Persia şi de acolo 
prin războiul ce urma cu Sarazierii s-au împărtăşit în toată 
lumea. La ţările răsăritului să obicnuieşti acest gioc mai 
mult”.

În primul capitol traducătorul preciza: “Meşteşugul 
unui bun giucăuş urmează în trii ponturi:

1. a cunoaşte bine preţul fieşcăria figuri;
2. a cunoaşte şi osăbirile de la unile cătră celelante
3. să ştie a face un bun plan la vreme cuviincioasă şi a 

executarisi planul cu adresul, fără multă zăbavă! ”
În privinţa mersului turei iată explicaţia oferită în 

manuscris: “Turnurile sau elefanţii au mersul lor drept 
înainte în sus, drept înapoi în gios, sau paralel; în stânga 
şi în dreapta; iar în cruciş nu este ertat”.

Într-un alt capitol al lucrării se spune: “După poziţia 
giocului este şi preţuire a figurilor; câteodată un adiutant 
(nebun n.n.) este mai de folos decât un turn iar altădată 
un cavaler este mai de trebuinţă decât însuşi vizirul 
(dama n.n.). încă piste tot giudicând apoi urmează preţul 
ofiţerilor aşa: -întâi: vizirul; -al doilea turnurile; -al treilea 
adiutanţii şi cavalerii. Soldaţii sunt pietrile cele mai 
neînsemnate, numai prin agiutorul între dînşii şi prin 
legătură bună pot face folositoare ispravă. ”

Arbitrajul a fost asigurat de Radu-Cătălin Chirilă 
(arbitru şef) însoţit de Vladimir Danilov, Magdalena 
Judek şi Ang Keong. Directorul turneului a fost 
preşedintele Federaţiei locale de Şah Iaşi Vasile Manole. 

După cele 9 runde de concurs, în fruntea 
clasamentului au fost următorii şahişti:
1. Vrencian Lehel (România, ELO 1966, de la CS Al Cn 
Aprily Lajos Braşov) - 8.0 pct;
2. Aron Teh Eu Wen (Malaezia, ELO 1949) - 8.0 pct;
3. Boldoo Erdenepurev (Mongolia, ELO 0) - 7.0 pct;
4. Stoleriu George (România, ELO 1772, CS Politehnica 
Iaşi) - 7.0 pct;
5. Tirado Juan Camilo (Columbia, ELO 1983) - 7.0 pct;
6. Malhotra Akshay (SUA, ELO 1898) - 7.0pct;
7. Scripcaru George-Daniel (România, ELO 1970, CS 
Politehnica Iaşi) - 7.0 pct;
8. Joy Tomeh (Siria, ELO 0) - 7.0 pct;
9. Marinescu Ştefan (România, ELO 1967, CS Politehnica 
Iaşi) - 7.0 pct;
10. Sadhu S Adithya (India, ELO 1784) - 7.0 pct;
11. Valderrama Quiceno Esteban Alberto (Columbia, ELO 
0) - 7.0 pct;
12. Caushaj Kastriot (Albania, ELO 1902) - 7.0 pct;
13. Yanjinlkham Bayarsaikhan (Mongolia, ELO 1786) - 7.0 
pct; 
14. Orak Ersin (Turcia, ELO 1953) - 7.0 pct

Stoleriu George, de la CS Politehnica, este cel mai 
avansat ieşean, clasat pe locul 4.

În clasamentul feminin, ierarhia la vârf se prezintă 
astfel:
1. Yanjinlkham Bayarsaikhan (Mongolia, ELO 1786) - 7.0 
pct; 
2. Varshini Veileven (India, ELO 1923) - 6.0 pct;
3. Stefanova Milena (Bulgaria, ELO 1996) - 6.0 pct;
4. Adam Andrea (România, ELO 1927, CSŞ Târgu Mureş) 
- 6.0 pct; 
5. Chetina Elizaveta (Rusia, ELO 1850) - 6.0 pct;
6. Sava Gabriela-Liliana (România, ELO 1911, CS 
Universitar Braşov) - 6.0 pct.
7. Onyango Adia (SUA, ELO 0) - 5.5 pct;
8. Morea Georgiana-Steluţa (România, ELO 1883, de la 
CSM Bucureşti şi fostă nu cu mult timp în urmă la CS 
Politehnica Iaşi) – 5.0 pct;
Pe locul 15 în ierarhia feminină s-a clasat Anton Roxana-
Ana (România, ELO 1826, de la CS Politehnica Iaşi), cu 4.0 
puncte la activ. 

Menţionăm organizarea excelentă a concursului care 
face cinste Iaşului in incinta Congres Hall din Palas Mall.

Iată una dintre partidele campionului mondial de şah 
amatori:

Alb: Vrencean Lehel –Negru: Călin Andrei Tiron (CS 
Politehnica Iaşi)

1.e4 e6 2. d4 d5 3. Cd2 Cc6 4. Cgf3 Cf6 5. e5 Cd7 6. c3 
f6 7. Nb5 a5 8. 0-0 
Ca7 9. Nd3 c5 10. e:f6 
D:f6 11. Te1 c:d4 12. 
c:d4 Nd6 13. Cf1 0-0  
(vezi diagrama) 

14. N: h7 Rh8 15. 
Nc2 Te8 16. Cg5 g6 
17. Dg4 Cf8 18. Te3 
Te7 19. Tf3 Dg7 20. 
Ch3 Tc7 21. Dh4 Dh7 
22. Nh6 Rg8 23. Ce3 
Ne7 24. Df4 Nd7 25. 
D:c7 D:h6 26. D: b7 1-
0
   

Mari maeştri în arena şahului artistic
Compoziţia şahistă este denumită adesea şi poezia 

şahului. Într-adevăr, un studiu frumos sau o problemă 
profundă reprezintă adevărate creaţii ale artei şahiste. 
Atraşi de şahul artistic şi jucătorii de şah competiţional  
chiar la nivelul marilor maeştri (trebuie să-i diferenţiem 
de marii maeştri ai compoziţiei şahiste sau marii maeştri 
ai rezolvării de probleme şi studii, deoarece începând din 
anii 1970 Federaţia Mondială de Şah- FIDE a introdus şi 
aceste titluri) nu s-au limitat numai la rezolvarea de studii 
şi probleme, ci au trecut unii dintre ei chiar la 
compunerea lor. În rubrica noastră ne propunem 
prezentarea unora dintre cele mai  interesante creaţii de 
acest gen aparţinând nu numai unor jucători foarte 
valoroşi ci uneori chiar campionilor mondiali.

Vom începe cu prezentarea unui celebru studiu al lui 
Richard Reti. 

Richard Reti  (1989-1929) a fost un jucător de şah din 
Austro-Ungaria şi apoi Cehoslovacia.  Ajuns datorită 
forţei sale deosebite de joc în topul   şahului mondial în 
perioada anilor 1910 şi 1920, şi-a început cariera  ca un 
jucător clasic combinativ  fiind atras de deschideri ca 
Gambitul Regelui (1. e4 e5 2. f4).  După primul război 
mondial şi-a schimbat stilul devenind unul dintre 
promotorii hipermodernismului în şah împreună cu Aron 
Nimzovitch şi alţii. Cărţile pe care le-a scris au avut o 
contribuţie importantă în dezvoltarea acestui curent. Cele 

cafeneaua  şahistă

Nicolae PEIU
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„Sterilitatea poate fi învinsă prin ea însăşi. Încearcă s-o 
descrii!” (Gheorghe Grigurcu)

„Ce poate fi pîinea pentru lumea sărmană dintre Munţii 
Carpaţi şi Dunărea albastră care unduie pe ritmurile alămurilor 
lui Strauss? Mai nimic! Foamete pe care dacă nu o iei în serios 
este bine.” (Daniel Vighi)

Cu multă bucurie (nu ştiam dacă mai apare!) vă 
prezint, după multă vreme, un nou număr (1/74) din 
Revista Nouă, intrată în al zecelea a al seriei a IV-a. 
Florin Dochia (Cărţile anului 2012. La Cîmpina), Oana 
Merca (B. P. Hasdeu – monstrum eruditionis), Maria Băran 
(Spiritul postmodern eminescian), Iulian Moreanu (A 
treisprezecea povestire cu un copil), Mioara Bahna (Despre 
paradisuri iluzorii. Andrei Codrescu: Wakefield), Christian 
Crăciun (Alchimie şi ojă), alături de Elena-Corina Cernica 
(Procesul absurdului la Kafka), Gheorghe Rîncu (Hasdeu şi 
Iorga despre cultura populară), Liviu Comşa (Sinele 
polemic) şi Gherasim Rusu Togan (Alexandru Odobescu şi 
nefericirea de a fi nesăţios cu viaţa) se citesc cu încîntare şi 
interes. Interesantă şi instructivă se dovedeşte a fi şi 
ancheta (Credeţi că există caracteristici relevante care disting 
între o scriitură masculină şi o scriitură feminină? Dacă da, 
care sunt acestea? Dacă nu, cum s-ar explica absenţa unei 
diferenţieri, în viziunea domniei voastre?) la care răspund 
cu subtilitate şi profunzime Theodor Codreanu, 
Christian Crăciun, Florin Dochia şi C. Trandafir. Am 
remarcat şi interviul, realizat de Marina Nicolaev, cu 
scriitorul şi traducătorul Ţicu Goldstein („Etica prima şi 
poezia au fost la sufletul meu întotdeauna”): „Să nu se uite 
însă un lucru că eu sunt cel care a publicat prima carte a 
lui Moshe Idel Mistică şi mesianism. Zîmbesc pentru că 
atunci cînd cartea era aproape tipărită, mi-a dat un 
telefon cu sufletul la gură Moshe Idel de la Ierusalim să-
mi spună: „Te rog, cu cerul şi pămîntul, să fie dedicată 
mamei mele.” Nu în ultimul remarc poezia suavă 
propusă de Denisa Lepădatu, Octavian Mihalcea, Silvia 
Bitere, Daria Darid, Diana Trandafir, alături de 
peregrinările albaneze ale unui poet kosovar (Rashit Gashi) – 
în prezentarea şi traducerea lui Baki Ymeri, Blandine Le 
Callet (în prezentarea şi traducerea Lilianei Ene) şi Paul 
Claudel (tradus de Paula Romanescu). În întregul său, 
un număr reuşit! 

„Guvernul ne-a promis că vom fi bine cuvîntaţi/ În 
acest sens a desfiinţat toate meseriile/ Şi le-a înlocuit cu 
aceea de poet/ Care pînă acuma nci nu exista/ Adică 
oamenii vor veni la poet/ Pentru că el ştie cel mai bine să 
transmită/ o sugestie o stare chiar bunăstarea şi/ El nu 
le cîntîreşte nu le vinde./ Vine omul şi îi spune poetului 
aş avea nevoie/ Să mă simt fericit să mă simt 
îndrăgostit/ Şi poetul intră în starea de inspiraţie/ Şi-i 
transmite cetăţeanului emoţiile/ Şi sentimentele 
dorite./ Apoi poate merge liniştit la politician/ Care îi 
promite/ Că acele emoţii şi sentimente le va avea omul/ 
Mult timp de aici înainte poetul neputînd garanta/ 
Decît pentru prezent/ Şi atunci ajunge cetăţeanul la 
concluzia/ Că nu e nevoie în ţară de altă meserie/ Decît 
de una singură de politician/ Care îţi asigură pe cuvînt/ 
Ca pe pîine/ Toate trăirile/ În rate şi pe termen lung” – 
am citat aproape în întregime editorialul semnat de 
Traian Ştef în Familia, nr.2(567). Acolo am mai citit, şi vă 
recomand, cele asumate de Gheorghe Grigurcu 
(„Echilibrul” vieţii literare), Alex. Cistelecan (La umbra lui 
Marx şi Un poet de 17 minute şi jumătate), Daniel Vighi (În 
lumea alfabetului şi a pîinii), Cornel Munteanu (Lecturi 
eminesciene plurale), Viorel Mureşan („Şi acolo se va urla 
într-o imagine mare”), Alexandru Seres (O tristeţe dusă 
pînă la desfrîu), Ion Simuţ (Roman licenţios, confesiune 
terapeutică). Desemnat scriitorul tînăr al anului 2012 – de 
un juriu format din Eugen Simion (preşedinte), Daniel 
Cristea-Enache, Paul Cernat şi Bogdan Creţu – Vlad 
Moldovan se confesează lui Traian Ştef: „E puţin 
epatantă această catalogare de tînăr scriitor – prefer să se 
spună că volumul Dispars, pentru care am fost premiat, e 
un volum bun. [...] de simţit mă simt nicicum – 
supravieţuiesc, încă mai caut o modalitate de autonomie 
financiară, încă sunt pierdut într-o ipohondrie abisală 
dacă nu e cu adevărat boală, caut melodii pe 
Soundcloud şi mă plimb din ce în ce mai rar.” Alături de 
Vlad Moldovan, poezie de înaltă trăire ne mai oferă 
Minerva Chira, Péter Demény, Horia Bădescu, Irina 
Lucia Mihalca, Nicolae Coande şi Traian Ştef. Scrisorile 
Constanţei Buzea către Minerva Chira şi comentariile 
„exemplificate” despre Seminarul de traduceri literare de 
la Balatonfüred întregesc un număr care reprezintă, ca de 
fiecare dată, o revistă, o carte, o bibliotecă. 

„Omul recent e plin pînă la refuz cu informaţii care-i 
sporesc inutilitatea, încît lucrurile profunde ori îi scapă 
ori nu le vrea! Astfel, dialogul înalt, superinteligent, 

dialogul aristrocratic pasionat de cunoaştere şi 
intercunoaştere a fost înlocuit cu dialogul de 
convenienţă şi, de multe ori, cu dialogul tembel, lipsit de 
ironie, de fast, de capcane dar înţesat de clişee” se 
lamentează proaspătul sexagenar Daniel Corbu (la 
mulţi ani!) într-un editorial (Despre arta dialogului şi despre 
comunicarea cu ceilalţi) publicat în Poesis, numărul triplu 
(1-2-3/ 264-266) cu care se deschide anul 2013. Un 
număr în care Antologia „Orfeu” este susţinută de Emil 
Botta, Ioan Nistor, Virgil Mihaiu şi Filip Köllö, în timp ce 
poezia contemporană este exemplificată cu poezii 
oferite de Simona-Grazia Dima, Teofil Răchiţeanu, Ion 
Bala, Radu Cange, Ion V. Strătescu, Sandrino Gavriloaia 
şi Puiu Răducanu. Premiul Naţional „Mihai Eminescu” 
şi laureatul din acest an, Nicolae prelipceanu, se bucură 
de comentariul lui Vasile Filimon (Constante ale vieţii): 
„Aprehensiv, iscoditor şi angajat decis în luarea unei 
atitudini morale (neglijată, dacă nu chiar discreditată 
din ce în ce mai mult, în poezia noastră mai nouă), 
Nicolae prelipceanu consemnează în răspăr, cu oarece 
dezgust, malgré soi, ceea ce vede – cu o privire albă, 
glacială – în juru-i. Logica posacă şi dezabuzată, 
desfăşurată imperturbabil şi transpusă cu consecvenţă 
în versuri scrise într-un stil narativ-liric de coloratură 
colocvială şi chiar anecdotică, este menită a contrazice 
pretenţiile poeziei «înalte» într-o lume a lipsei de 
speranţă”.

Elegantă şi sofisticată, ca de fiecare dată de altfel, se 
prezintă revista Însemnări ieşene prin numarul unu 
din 2013. Doina Uricariu (Fructe sonore), Codrin Liviu 
Cuţitaru (Despre facerea şi desfacerea literaturii), Anton 
Adămuţ (De ce Ex oriente lux?), Ştefan Afloroaei (Exces şi 
singularitate), alături de Corneliu Ostahie (Resurecţia 
culorii în pictura lui Virgil Parghel), Theodor Codreanu 
(„Mioriţa” lui Cantemir), Simona Modreanu (Fabulosul 
destin sau nevroza Amélie) şi Mircea Tomuş (Proza lui 
Caragiale sau aventura limbajului – partea a 7-a) se citesc 
cu încîntare dimpreună cu cele scrise de Constantin 
Romanescu (Puterea premonitorie a visului): „Am visat, în 
sinea mea, un turn de observaţie a spectacolului vieţii. 
Cum şi-a făcut Jung la Bollingen un turn al său, am visat 
întotdeauna la un turn al meu... Turnul de fildeş, atît de 
ironizat, nu mi s-a părut niciodată condamnabil, nici un 
păcat.”

Directă şi la obiect este Carmen Muşat în editorialul 
(Performanţă individuală şi clientelism endemic) din 
Observator Cultural, nr. 404(662), 21-27 februarie 2013: 
„O mentalitate păguboasă, recurentă de-a lungul anilor, 
face aproape imposibilă, în România, recunoaşterea 
meritelor adversarului. Premisa de la care pleacă orice 
echipă nou instalată într-o funcţie de răspundere – fie că 
e vorba de un minister sau de o instituţie culturală – pare 
să fie totala ineficienţă şi incompetenţă a predecesorilor, 
ceea ce îi îndreptăţeşte pe noii decidenţi să acţioneze ca 
şi cum ei ar fi alfa şi omega. Începutul şi sfîrşitul. [...] În 
România, noţiunea de «tradiţie» e conotată aproape 
exclusiv negativ – şi asta nu de azi, de ieri, ci de la 
jumîtatea secolului al XIX-lea –, iar nevoia de a construi 
durabil e privită fie cu mefienţă, fie cu indiferenţă 
amuzată.” Rîndurile de mai sus vin să completeze cele 
exprimate în interviul (realizat de aceeaşi Carmen 
Muşat) cu Dan Shafran, directorul (pînă cînd?) al ICR 
Stockholm: „Nu noi, institutele, creăm valorile pe care le 
promovăm, noi doar contribuim la afirmarea lor. Rolul 
nostru nu e de a crea cultură, ci de a o exporta. [...] Un 
proiect de impact nu sepoate face fără bani, iar a 
organiza doar proiecte de dimensiuni reduse trădează 
lipsa unei găndiri strategice”. Bedros Horasangian 
(Europa, România şi noi), Cristian Pîrvulescu (Criza de 
identitate a dreptei), Tereza-Brînduşa Palade (Umilinţa 
unui vicar al lui Cristos), Ovidiu Pecican (Jurnalul lui A. C. 
Cuza), Oana Purice (Luiza în limbaj HTML), alături de 
Raul Popescu (Un roman oniric: Luiza Textoris de Corin 
Braga), Florina Moldovan-Lircă (Cornel regman. Schiţă de 
portret din evocări inedite) şi dialogul lui Daniel Cristea-
Enache cu Livius Ciocîrlie („Pot să folosesc un cuvînt mare: 
sînt aproape fericit”) se citesc cu interes şi folos intelectual 
şi estetic.

În Ateneu, nr 2(522) Adrian Jicu (Ideologiza(n)tul 
Sebastian) comentează „aşteptatul debut editorial al lui 
Mihai Iovănel (Evreul improbabil. Mihail Sebastian: o 
monografie ideologică, Bucureşti, Cartea românească, 
2012)” volum care „confirmă un critic serios, cu 
personalitate”. În acelaşi număr am citit cu interes 
textele oferite de Nataşa Maxim (Corin Braga – Master of 
Puppets), Rodica Lăzărescu (Ioana Pîrvulescu: „Un mare 
noroc al ghinionistei literaturi române”), C. D. Zeletin 
(Lumina caisului meu), Gheorghe Schwartz (Un dandy în 
Balcani şi iarăşi la Paris), Ştefan Munteanu (Vasile 
Gherasim despre optimismul lui Eminescu), dimpreună cu 
Vasile Spiridon (Mîntuirea prin ură), Gheorghe Iorga 
(Avatarurile tragicului: o perspectivă comparatistă) şi 
alături de poezia sensibilă oferită de Victoriţa Tudor, 

Ion Radu Văcărescu, Vasile Ghica, Denisa Lepădatu şi 
Marco Conti – în prezentarea şi traducerea Elizei 
Macadan. Remarcabil şi interviul (realizat de Marius 
Manta) cu Prea Sfinţitul Ioachim Băcăuanul 
(„Hristocentrismul reprezintă soluţia salvatoare a ieşirii din 
criză”): „Scrierile Părintelui Stăniloae reprezintă sinteza 
modernă a teologiei patristice. Opera sa respiră 
prezenţa Duhului şi ne determină să intuim faptul că 
autorul ei este un «teolog mistic», în adevăratul sens al 
cuvîntului. Opera Părintelui nu este doar rezultatul 
erudit al unei corecte înţelegeri şi traduceri patristice, ci 
exprimarea firească a unui mărturisitor ce se situează în 
continuarea duhului patristic şi neopatristic şi a unui 
inspirat care aşterne în scris teandrismul relaţiei sale cu 
Duhul lui Dumnezeu. Puterea sa de pătrundere prin 
cunoaştere a tainelor lui Dumnezeu şi de sesizare a a 
lucrării Lui în lume, prin vedere întru nevedere, a avut 
ca rezultat naşterea unei teologii vii, dinamice, pline de 
prospeţime, o teologie cunoscătoare ce conduce spre 
îndumnezeire.”

Tribuna, nr. 251, 16-28 februarie, în (noua) viziune 
(propusă de Mircea Arman) arată, orice s-ar zice, bine. 
Constantin Barbu (De ce este nevinovat Slavici în Dosarul 
1138/ 1916), Cristina Tătaru (Despre zăbavă), Irina Petraş 
(Simona Sora sau oglinda şi drumul), Ştefan Manasia (Anti-
„virusul valah al poveştii”), Constantin Cubleşan 
(Pastorala ca eseu teologic), alături de Vasile Muscă 
(Profesorul de gîndire), Vasile Gogea (Luca Piţu – un 
„cariu”al „limbii de lemn”!), Jovan Drehe (Logica şi 
moartea), dimpreună cu poezia lui Florin Costinescu 
(„La început/ mulţi au crezut;/ li s-au pus coroane de 
spini/ şi au rămas/ din ce în ce mai puţini”) şi interviul 
(realizat de Alexandru Petria) cu Alex. Ştefănescu 
(„Pentru mulţi am devenit inamicul public nr. 1”) sunt 
lecturi mai mult decît agreabile.

„Visul nostru era/ (o, din naivitate/ nici nu bănuiam 
că o mulţime de lume/ se gîndise mai înainte la asta)/ 
visul nostru era să deschidem/ un pension pentru 
fluturi” – am citat din Arhiva lirică (Mihai Ursachi – 
Proiecte primăvăratice) a numarului 1-2(112-113) din 
Dacia Literară, din care vă propun spre lectură şi 
reflecţie cele oferite de Alexandru Zub (Memorial Sighet: 
repere egoistorice), Ion Mitican („Podul lui Eminescu”), 
George Popa (Svetlana Paleologu Matta şi Eminescu), 
Gheorghe Baciu (Rapoartele revizorului şcolar Mihai 
Eminescu…), Constantin Cubleşan (Eminescu. 
Polimorfismul operei), Andrei Moldovan (Valori 
eminesciene în poezia lui Mircea Ivănescu), Violeta Bîrsan 
Zamfirescu (Clasicism în creaţia eminesciană), Eugen 
Munteanu (Ivănescu, omul şi intelectualul), alături de 
Iulian Pruteanu-Isăcescu (Scrisori către G. T. Chirileanu), 
dimpreună cu poeziile semnate de Maria Briedis 
Macovei, Nicolae Coande, Ioana Dinulescu, Vasile 
Iftime şi Vlad Sibechi şi fragmentul teatral (Biuroul 
directorului sau O zi cu Iulia Hasdeu) oferit de Octavian 
Bunea, a cărui continuare o puteţi degusta în numărul 
recenzat mai sus din Revista nouă.
Din Convorbiri literare, nr. 3(207), am reţinut, pe 
lîngă incitantul editorial asumat de Cassian Maria 
Spiridon (Ideile gingaşe şi actualitatea lor contondentă), 
cele oferite de Virgil Nemoianu (Ignoranţii şi Revoluţia), 
Elvira Sorohan (Jurnalul epistolar al Ecaterinei-Bălăcioiu 
Lovinescu), Cornel Ungureanu (Geografii literare, pe 
scurt), Gheorghe Grigurcu („A alege”), Alexandru Zub 
(Un 6 Martie după atîţia ani), Ioan Holban (Poezia 
provinciei sau provincia poeziei?), Dan Mănucă (Poezie şi 
timp), Emanuela Ilie (Un jurnal de existenţă între 
proximităţi şi mărturisiri), Adrian Tudurachi (Emoţiile 
democratice), alături de o analiză, pe mai multe voci, a 
multdiscutatului eseu al lui Lucian Boia De ce este 
România altfel? – cu participarea istoricilor Paul Nistor 
(De ce ne place să fim mai mult „altfel”decît 
„asemănători”?), Alexandru D. Aioanei, Marian Hariuc 
(Lucian Boia şi istoria unei Românii altfel), Ovidiu 
Buruiană (De ce este România altfel? Marginalii la lectura 
unei lucrări disputate), Daniel Lazăr (Impresii despre 
Lucian Boia şi De ce este România altfel?). Poezia de 
calitate (Francisca Ricinski, Corina Matei Gherman, 
Indira Spătaru, Olga Alexandra Diaconu, Carmen 
Huzum) şi proza atent construită (Dumitru Vacariu, 
A. C. Pahomi, Cornelia Petrescu) se îmbină fericit cu 
un consistent interviu (realizat de Vasilica Bălăiţă) cu 
reputatul regizor David Esrig („Înţeleg vocaţia ca pe un 
jug”), rector al Universităţii de teatru şi Film Athanor-
Burghausen din Germania. Biblioteca numărului ne 
permite o (re)întîlnire cu Emilian Mirea: „sînt un 
fluture/ Amarillo/ cu sufletul plin de polen/ şi 
nectar/ toată ziua zbor din/ floare în floare/ iar seara 
mă întorc/ în insectar”.  

degustări cultural - literareAnimale heraldice, ţinute în grajduri 
separate, se scaldă dimineaţa devreme 
în praful străveziu de la marginea cerului 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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privilegiază, cea a introspecţiei; „ego-ul, afirmă Jean 
Grondin, nu poate fi cunoscut decît prin ocolul pe care îl 
face interpretarea simbolurilor, miturilor şi povestirilor 
în care s-a tradus efortul său de a exista”; astfel 
hermeneutica apare aici cînd ca un releu, cînd ca o critică 
a fenomenologiei. Linia hermeneutică promovată de 
Ricoeur este cea a lui Dielthey mai curînd decît cea a lui 
Heidegger; prima lucrare în care Ricouer va prezenta 
liniamentele hermeneuticii va fi cea despre Freud (De 
l'interpretation. Essai sur Freud), mulţi confraţi 
reproşîndu-i filosofului faptul că Freud nu a fost un 
adevărat filosof, şi mai fusese şi unul din catalizatorii 
revoltelor din mai '68; a doua carte programatică în 
configurarea hermeneuticii lui Ricoeur a fost Conflit des 
interpretations, unde distinge o cale scurtă şi o cale lungă 
a hermeneuticii; calea scurtă, cea sugerată de Heidegger 
pornea de la ontologie ocolind chestiunile epitemologice 
tradiţionale ale hermeneuticii; calea lungă pe care o 
recomandă Ricoeur îşi trage învăţăturile din disciplinele 
care prcatică interpretarea, adică ceea ce sugerase şi 
încurajase Dilthey. La capătul scurtei sale introduceri în 
opera lui Paul Ricoeur, Jean Grondin afirmă că filosoful 
francez a avut şansa ca într-o lume aşezată sub semnul 
neterminării, cum este cea a filosofiei, Ricoeur a avut 
timp să-şi termine opera, să-şi refacă itinerariul 
intelectual (Parcours de la reconnaissance, 2004), să-şi 
redacteaze autobiografia (Reflexion faite, ursitoarele 
dăruindu-i viaţă lungă, o moarte liniştită, care pentru cei 
din vechime era răsplata unei vieţi desăvîrşite. Grondin 
îşi aminteşte ultima vizită a lui Paul Ricoeur la Montreal, 
în 1999, cînd filosoful francez a susţinut o conferinţă 
despre morală; un student a pus o întrebare de-a dreptul 
stupidă, dar filosoful a răspuns serios, a reformulat-o 
stîrnind interesul întregii asistenţe ca şi cînd i s-ar fi pus 
cea mai bună întrebare din lume: „este o ultimă lecţie de 
umanitate şi de filosofie. Era Paul Ricoeur.”  

Suferinţă şi durere
Una din formele de experienţă prezentă în inima 

existenţei umane este suferinţa, un subiect asupra căruia 
a stăruit în scrierile sale şi 
Paul Ricoeur. Acestui 
subiect îi este consacrat 
volumul colectiv 
Souffrance et douleur: 
autour de Paul Ricoeur, 
sous la direction de Claire 
Marin et Nathalie Zaccai-
Reyners, Paris, Presses 
Universitaire de France, 
coll. „Questions de soin”, 
2013, 102 p.  Volumul este 
precedat de un text al lui 
Paul Ricoeur, „La 
souffrance n'est pas la 
douleur”, o comunicare 
susţinută în 1992, în cadrul 
unui colocviu organizat de 
Asociaţia Franceză de 
Psihiatrie; în comunicarea 

sa, filosoful francez avertiza auditoriul că nu are 
experienţă clinică şi nici nu intenţionează să orienteze 
actul terapeutic, ci va recurge exclusiv la experienţa 
umană cea mai comună şi universală, cea a suferinţei. 
Ricoeur vedea chiar o încrucişare a demersului clinic cu 
cel fenomenologic, primul instruind fenomenologia prin 
competenţă, fenomenologia instruind clinicienii prin 
înţelegerea suferinţei. În studiul său Frederic Worms 
porneşte de la distincţia pe care o face Ricoeur între 
suferinţă şi durere fără a tăia experienţa psihică şi morală 
de dimensiunea sa fizică sau vitală, explică şi caracterul 
decisiv al textului introductiv în raport cu una din cărţile 
majore ale lui Ricoeur Soi-meme comme un autre. Claire 
Marin face cîteva nunţări despre expresia facială a 
suferinţei, suferinţă care se concentrează în zona cea mai 

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui 
Paul Ricoeur (1913-2005), unul dintre cei importanţi 
filosofi francezi ai secolului al XX-lea şi cu siguranţă unul 
dintre cei mai traduşi şi citiţi în străinătate. A avut 
amabilitatea să răspundă cîtorva întrebări pentru un 
interviu pe care l-am publicat în paginile acestei reviste: 
„ Un timp al filosofiei cu Paul Ricoeur”, nr. 47, 23 
noiembrie 1990, p. 3. Opera sa continuă să exercite o 
profundă influenţă în ştiinţele umane, operă care se 
compune dintr-o succesiune de cărţi importante dintre 
care amintim: Philosophie de la volonté (1950 şi 1960), 
Histoire et Vérité (1955), De l'interprétations (1965), Le 
Conflit des interprétations (1969), La Métaphore vive 
(1975), Temps et Récit (1983-1985), Du texte à l'action 
(1986), Soi-meme comme un autre (1990), La Mémoire, 
l'Histoire, l'Oubli (2000), Parcours de la reconnaissance 
(2004). În primăvara acestui an, cunoscuta editură 
franceză Presses Universitaires de France a editat cîteva 
volume despre opera ilustrului filosof francez, volume 
pe marginea cărora vom face cîteva scurte notaţii.

O filosofie hermeneutică  
Jean Grondin este unul 

dintre cunoscuţii specialişti 
francofoni în hermeneutică; 
a publicat mai multe cărţi, 
dintre care amintim: Le 
Tournant dans la pensée de 
Martin Heidegger; 
Emmanuel K. Avant/après; 
L'Universalité de 
l'herméneutique; L'Horizon 
herméneutique de la pensée 
contemporain; Introduction à 
Hans-Georg Gadamer; Le 
Tournant herméneutique de la 
phénoménologie. Am avut 
bucuia să îl am partener de 
dialog în două interviuri 
publicate în „Cronica”, 
reluate în Filosofia-aventura 
unui discurs, vol. 1 şi 3. Recent profesorul Jean Grondin a 
publicat o carte despre filosoful francez: Paul Ricoeur, 
Paris, Presses Universitaires de France, coll. „Que sais-
je?”, 2013, 128 p. Este o introducere în opera lui Paul 
Ricoeur înrădăcinată în buna tradiţie reflexivă franceză, 
lui Ricoeur nimic din ceea ce s-a spus despre om, prin 
mituri, religii, literatură, istorie, ştiinţe umane, 
psihanaliză, filosofie nefiindu-i străin. A fost deopotrivă 
filosof şi istoric al filosofiei, un universitar ale cărui cărţi 
sînt impregnate de didacticism, dar un didacticism în 
sensul frumos al termenului, pentru orice temă abordată 
amintind cu limpezime şi probibate opiniile 
predecesorilor şi ale contemporanilor, reliefînd 
contradicţiile şi tensiunile. Fiind o sinteză, volumul lui 
Jean Grondin începe cu prezentarea cîtorva elemente ale 
biografiei, unele mai puţin ştiute: a fost decan al 
Facultăţii de litere şi ştiinţe umane de la Nanterre, în 
plină perioadă „revoluţionară” (1968-1970), a demisionat 
în urma unui incident în care un student i-a răsturnat în 
cap o pubelă, a candidat la College de France, unde a 
fost preferat Michel Foucault-structuralismul era încă la 
modă!, a predat mai bine de 20 de ani la Divinity School 
Chicago, în 1979, la Nanterre, a avut un singur student la 
curs, opera i-a fost recunoscută în Franţa după 1980, 
după ce fusese tradus în alte limbi, mai ales în engleză. 
Sursele operei lui Paul Ricoeur sînt complexe, dar într-un 
text  autobiografic el le rezumă la trei: filosofia reflexivă, 
fenomenologia husserliană, hermeneutica. „Această 
trinitate este lămuritoare, scrie Jean Grondin, asupra 
fondului comun ca şi asupra cronologiei, căci ea tinde să 
prezinte hermeneutica drept punctul de sosire la capătul 
unui itinerar pornit de la filosofia reflexivă şi de la 
fenomenologie.” Cum poate fi prezentată sintetic o operă 
vastă cum este cea a lui Paul Ricoeur?, se întreabă Jean 
Grondin. Sigur sînt mai multe posibilităţi, fie urmînd 
strict cronologia, fie urmărind marile teme; pentru 
introducerea pe care ne-o propune, universitarul 
canadian a privilegiat firul roşu al chestiunii 
hermeneutice urmărit pe întreg parcursul filosofic al lui 
Ricoeur. O primă temă, sigur urmînd cronologia, este cea 
a filosofiei voinţei, un subiect care îl pasiona pe Ricoeur 
încă din 1933, volumele din 1950 şi 1960 configurînd 
preocupările sale despre structurile şi posibilităţile 
fundamentale ale omului; era vorba de un teren puţin 
descifrat, iar pentru a rămîne în logica terminologică era 
puţin defrişat! Chiar din titlul primului volum (Le 
Volontaire et l'Involuntaire) se observă o atracţie pentru 
paradoxal, moştenită de la Marcel şi de la Kierkegaard; 
de altfel, din cartea sa reiese observaţia că nu există 
voinţă fără non-voinţă; voinţa este acoperită de un strat 
al non-voinţei. Cărţile despre voinţă i-au deschis lui Paul 
Ricoeur calea către hermeneutică; în analiza răului, 
introspecţia psihologică nu era suficientă, era nevoie de o 
nouă interpretare a simbolurilor. Turnanta hermeneutică 
arată o limită a fenomenologiei şi a căii pe care o 

expresivă, faţa, loc al identităţii, marcă a singularităţii, 
scena privilegiată a subiectivităţii noastre. Ricoeur 
distinge între suferinţa care poate fi văzută în expresiile 
feţei şi durerea care rămîne ascunsă; ea rămîne tăcută 
acolo unde suferinţa strigă. Dacă durerea este punctuală, 
suferinţa are o dimensiune nelimitată. Lazare Benaroyo 
urmăreşte în comentariul său pe marginea comunicării 
lui Ricoeur să arate în ce măsură analiza încrucişată a 
filosofului este importantă pentru etica clinică a durerii; 
durerea este un termen rezervat unei experienţe 
senzoriale şi emoţionale dezagreabile, după definiţia 
dată de Asociaţia internaţională pentru studiul durerii, 
în vreme ce suferinţa se referă, după Ricoeur, la „afecte 
deschise asupra reflexivităţii, limbajului, raportului cu 
sinele, raportul cu altul şi raportul cu sensul”. În 
medicină se foloseşte o partiţie clasică între psihic şi 
somatic; tema supusă atenţiei de Jean-Christophe Mino 
este despre experienţa răului fizic, pe urmele separării 
spiritului de corp, corpul fiind loc al durerii şi al bolii, 
spiritul fiind cel asupra căruia se răsfrînge suferinţa. 
Sigur, lucrurile nu sînt deloc simple, autorul  nuanţînd 
asupra situaţiilor limită, cînd în forme destabilizante, 
prelungite, maladia gravă duce la o diminuare a puterii 
de a acţiona, a nuputinţei de a împărtăşi experienţele. 
Natalie Rigaux duce discuţia mai departe atacînd un 
subiect dureros: suferinţa şi demenţa, pierderea 
progresivă a performanţelor şi funcţiilor cognitive, 
însoţită adeseori de tulburări de comportament. Aici 
autoarea aminteşte îndoiala carteziană transpusă de 
Ricoeur în formula „sufăr, deci exist”, întrebînd în ce 
măsură cel atins de demenţă mai poate face experienţa 
fundamentală a suferinţei. Un volum în care cărturari 
venind dinspre diverse specialităţi (medicină, sociologie, 
filosofie) ilustrează amploarea unui subiect prezentat de 
Paul Ricoeur într-o comunicare.      

Ricoeur şi contemporanii săi
Filosofia lui Paul Ricoeur a avut aşa cum e firesc 

rădăcini în anumite curente şi şcoli de gîndire, la fel cum 
ea a influenţat la rîndul său; dar pe întreg parcursul vieţii 
sale, în lunga carieră 
universitară, Paul Ricoeur 
s-a întîlnit şi cu congenari 
cu care nu împărtăşea 
totdeauna aceleaşi opinii. 
Acestui subiect al 
întîlnirilor îi este consacrată 
recenta carte a lui Johann 
Michel: Ricoeur et ses 
contemporains. Bourdieu, 
Derrida, Deleuze, Foucault, 
Castoriadis. Paris, Presses 
Universitaires de France, 
2013, 180 p. Johann Michel 
crede că a devenit aproape 
un truism să-l consideri pe 
Ricoeur un „filosof al 
dialogului”, de vreme ce 
exigenţa dialogului este un 
principiu al hermeneuticii, iar Paul Ricoeur a făcut din 
acest principiu fundament al artei sale de a filosofa şi de 
a scrie: a filosofa filosofînd cu alţii. Niciodată 
hermeneutica lui Ricoeur nu a fost un simplu elogiu al 
tradiţiei, nu a fost „anticar”, cum ar fi spus Nietzsche, 
opera sa confruntîndu-se cu gîndirile emergente ale 
timpului său, de la fenomenologie şi existenţialism pînă 
la „noua istorie” şi neuroştiinţe. Sigur, Ricoeur a fost 
totdeauna critic cu structuralismul văzut ca gîndire 
înglobantă şi totalizantă, a fost sceptic faţă de trecerea de 
la o „ştiinţă structurală” la o „filosofie structuralistă”. A 
denunţa pretenţiile abuzive ale structuralismului nu 
înseamnă nicidecum a tăia aportul preţios al analizelor 
structurale, cele care dau seamă de dimensiunea 
sincronică a sistemelor sociale şi textuale ale ariilor 
culturale. Raportul lui Ricoeur cu structuralismul nu 
poate fi rezumat sub alternativa binară de adeziune 
necritică sau respingere sistematică; sigur, Ricoeur nu a 
fost un structuralist, dar una din singualarităţile de 
netăgăduit ale filosofiei sale în peisajul hermeneutic 
contemporan este încorporarea paradigmei structurale, 
ca necesitate antropologică şi epistemologică, în procesul 
unei teorii generale a interpretării. Johann Michel arată 
că Jean Grondin a fost primul care a subliniat 
singularitatea a ceea ce el numea „hermeneutica 
pozitivă” a lui Ricoeur. Interogînd raporturile lui Ricoeur 
cu contemporanii săi aparţinînd structuralismului, 
Johann Michel avea două alternative: să opună filosofia 
lui Ricoeur poststructuralismului sau să vadă în ea o 
variantă singulară; a optat pentru varianta a doua. 
Ipoteza lui Johann Michel este mai puţin împărtăşită în 
literatura francofonă, dar lumea anglo-americană, unde 
Ricoeur era bine cunoscut, a acceptat-o şi promovat-o. 
Pledoaria lui Johann Michel este în favoarea asimilării 
hermeneuticii lui Paul Ricoeur curentului 
poststructuralist.

breviar filosofic francez
Centenar Paul Ricoeur
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Teoretic, apelînd la poziţia pe care i-au hărăzit-o enciclopediştii şi botaniştii 
prin dicţionare şi în sistematica plantelor, orezul este „o „plantă alimentară din 
familia gramineelor, cu tulpina dreaptă, cu frunze liniare alungite şi cu spice mici, 
cultivată în terenuri umede pentru fructele ei cu seminţe foarte hrănitoare, bogate 
în amidon (Oryza sativa)”. „Seminţele acestei plante” poartă acelaşi nume. Practic, 
în funcţie de zona unde este consumat, de cutume alimentare şi de tradiţii 
culinare, acesta capătă întrebuinţări diverse şi importanţă variabilă. Astfel, dacă 
pentru arabi şi pentru turci el poate fi întruchiparea fericirii supreme, a 
paradisului din lumea cea veşnică (ţin minte şi acum, deşi poveştile din o mie şi 
una de nopţi le-am citit cînd eram copil, cît de fericite erau personajele din 
frumoasele minciuni ale Şeherazadei cînd Alah, în nemărginita sa bunătate, le 
făcea semn să vie în împărăţia sa, adică la munţii lui de pilaf!), pentru români, 
orezul nu este decît un adjuvant pentru carnea din sarmale. Şi un ingredient 
aproape de neglijat în borşul de peşte! În schimb, pentru vietnamezi, el capătă 
rolul de protagonist alimentar, fiind „pîinea” lor cea de toate zilele. Ba, inventivi 
ca toţi asiaticii, aceştia l-au transformat şi într-o parfumată şi binefăcătoare licoare 
avec laquelle ils se soûlent la gueule. Adică, se machesc! Aşadar, poate fi şi pentru 
ei un simbol al fericirii supreme, dacă este transformat într-un lichid cu ceva grade 
„la bord”! În România, folosirea sa e destul de limitată, însă nu vă luaţi după 
această afirmaţie tendenţioasă, căci ea e influenţată, în pofida dorinţei de a fi 
obiectiv, de aversiunea mea declarată faţă de nevinovatele şi insipidele boabe 
albicioase. Dar orezul, aveam să aflu tîrziu, la maturitate, nu e doar alb. „La 
maturitate”, vorba vine, căci, din cîte spune jumătate din populaţia globului, 
bărbaţii nu se maturizează niciodată, rămînînd toată viaţa lor nişte copii mari cu 
orgolii, mofturi, hachiţe şi pofte de multe ori ruşinoase. Săracii! Dar mai bine să 
mă întorc la orez, ca să nu fiu acuzat de cine ştie ce discriminări negative! Deci, 
orezul poate fi şi... brun (adică tot un fel de orez alb, dar mai puţin rafinat, ceea ce 
mă duce cu gîndul şi la zahăr), ba chiar şi... multicolor : dacă-l amestecaţi cu 
şofran şi curry veţi avea la masă orez galben; dacă nu vă deranjează boiaua de 
ardei, puteţi mînca orez roşu; dacă vă tentează şi alte culori, încercaţi cu gallus! 
Mai puteţi mînca orez Basmati, orez Scotti, orez Jasmine sau pur şi simplu pilaf, 
sarmale, budincă, risoto. Dacă, asemenea mie, nu vă plac mîncărurile pe bază de 
orez, plecaţi cu el la semănat în dimineaţa zilei de Sfîntul Vasile! Puteţi să obţineţi, 
în schimbul faptului că-l împrăştiaţi prin casele oamenilor, vestindu-le belşug, 
prăjituri de casă cu miros de vin de la petrecerea Revelionului, nuci poleite, fructe 
conservate şi chiar cîte un leuţ. 

Nu mă pricep la soiuri şi varietăţi, ca să ştiu cît de bogată este pe cîmpuri 
familia acestei graminee, dar ştiu că familia ei lexicală, în limba română, nu are 
decît vreo două rude sărace : orezar şi orezărie. Las' că nici limba frâncă nu e mai 
bogată (riz, rizerie, riziculteur, riziculture, rizière)! În schimb, ea are un cuvînt 
extraordinar, format mai mult din rigoarea vieţii cazone, decît din imaginaţia şi 
spiritul proprii francezilor : ofiţerul sau subofiţerul care face parte din serviciul de 
intendenţă se numeşte riz-pain-sel. Hai că-i fain ! Nu ştiu ce rol ocupă orezul în 
vocabularul limbii viet (în hrana vietnamezilor, ştiu!), dar în cel al limbii române 
nu a făcut mulţi purici. În afară de nu ştiu ce cusătură „bob de orez”, nu cred că a 
intrat în prea multe combinaţii lingvistice care să ne influenţeze sau să ne 
îmbogăţească graiul. S-a strecurat discret doar în folclorul mai de mahala, în nişte 
versuri destul de asonante, care nici măcar nu au avut curajul de a fi prea 
deocheate : „Foaie verde de orez, / Marie cu ochii verzi / vino seara de mă vezi / 
Ca să mi te sui pe vrej”. Poate dacă, în loc să-l mîncăm, l-am fi băut, am fi dat 
dovadă de mai multă imaginaţie creatoare şi alta ar fi fost situaţia. Se ştie doar că 
atunci cînd are grade la cap (nu pe umeri!), românul devine mai inventiv! Nici în 
literatura noastră orezul n-a prea huzurit. L-am întîlnit de vreo două ori în 
scrierile lui Sadoveanu cel cu desăvîrşire supus regimului roşu („Exploata zeci de 
moşii şi visa culturi rare de orez şi trestie de zahăr.”) şi ale lui Camil Petrescu 
(„Nu se mai sătura privindu-l pe Nicu... cum mănîncă lacom, ca acum zece ani, 
farfuria plină cu orez cu lapte aromat cu coajă de lămîie.”). Orezăriile stau cam la 
fel, apărînd sporadic pe Calea Victoriei, adică în opera lui Cezar Petrescu („Ion 
Ozun vedea cu stranie limpezime... vapoare şi gări, fabrici şi orezării inundate.”) 
şi în Bărăganul proletcultistului V. Emil Galan („Au lucrat la orezării, la vite, la 
grădini de zarzavat”).  

După fiecare întoarcere a mea din Italia mă jur ca, o bună bucată de vreme, să 
nu mai mănînc paste. Şi mă ţin de jurămînt! La fel am procedat şi la întoarcerea 
din Vietnam : am jurat în mod solemn ca măcar cîţiva ani să nu mănînc orez. Şi, vă 
asigur, n-am mîncat! De mi-aş fi călcat jurămîntul, probabil mi s-ar fi făcut rău, 
căci în timpul şederii în Asia mi se aplecase de-atîta orez! Acesta e un aliment pe 
care nu-l agreez prea mult, dar de care am avut parte în fiecare zi a şederii mele în 
ţara „dragonului în ascensiune”. Nu-l agreez, deoarece în copilărie corvoada 
alegerii orezului de neghină, de pietricele şi de alte impurităţi cădea întotdeauna 
pe capul meu. Bunica nu prea mai vedea, însă refuza cu înverşunare să poarte 
ochelari, aşa că ori de cîte ori se pregăteau la noi în casă pilafuri, sarmale, 
budinci..., eu eram cel consemnat la bucătărie. Cum însă un cronicar (fie şi al 
propriei călătorii!) trebuie să dea dovadă de imparţialitate, nu să asculte 
îndemnurile insidioase ale stomacului, mă inspir din Enciclopedia Universală 
Britannica, pentru a vedea cu ce se mănîncă orezul ăsta : „ Din experienţa 
personală şi din cunoştinţele căpătate de la profesorul de „naturale” din liceu, 
vestitul şi cumplitul Netcă Eugen, eu mai ţin minte că din uluitoarea graminee 
originară din India există mai multe varietăţi, dar o singură specie. În fond, e o 
plantă nevinovată, căreia îi place la nebunie apa, iar micile ei boabe hrănesc două 
treimi din populaţia globului. Sărmana trăieşte în nişte condiţii care ar ucide orice 
altă plantă. Se seamănă în martie, aprilie şi mai, adică în lunile primăverii. 
Modestă, îi prieşte orice fel de sol, cu condiţia ca acesta să poată fi inundat şi uscat 
după nevoie. Se face din orez şi un fel de făină pe care francezii o numesc destul 
de plastic „crème de riz”. Dacă-mi amintesc bine, pe meleagurile Asiei de Sud-Est, 
rachiul de orez poartă numele arack. Iar eu aş fi putut să jur că tot orezul care se 
gradează şi se bea se numeşte saké! Oricum, francezii l-au botezat şi pe acesta, 

zicîndu-i „bière de riz”. În Vietnam, totu-i făcut din orez : ciorba, prăjiturile, 
salatele, rachiul, pălăriile, măturile şi... pilaful! Turte de orez, făină de orez, tăiţei 
de orez... Apa de orez „îmblînzeşte” iritaţiile intestinale, iar fiertura „strînge la 
burtă”. Cine a văzut vreodată un asiatic suferind de diaree?! Orezul e planta 
simbol, planta miracol, fără de care Asia nu ar fi avut trei miliarde de locuitori! 
Vietnamul ocupă locul cinci în lume la producţia de orez (cu 35,6 milioane de tone 
pe an), dar, interesant!, din primii zece producători mondiali, doar unul singur 
(Brazilia – locul nouă) se află în afara continentului asiatic. 80% din teritoriile 
cultivate în Vietnam sunt ocupate cu orezării. Pe cîmpiile pierdute prin zonele 
muntoase ale nordicului Tonkin, pe cursul şi în delta Fluviului Roşu (pe care 
localnicii îl numesc, dacă am înţeles eu bine, Hong Ha) şi în delta fluviului 
Mekong, adică mai în Sud, pe cîmpiile litorale (oare să le numesc „cotiere”?), pe 
cele aluviale, prin zonele defrişate, pe orice palmă de pămînt smulsă cu hotărîre 
revoluţionară junglei se cultivă orez! Peste tot întîlneşti orezării. Aşa cum în 
România tranzitară întîlneşti pîrloage. Peste o jumătate din suprafaţa ţării e cîmpie 
şi aproape toate cîmpiile au devenit orezării inundabile. Aţi văzut vreodată o 
orezărie? Ei bine, eu, pînă la vizita în Sud-Estul Asiei nu văzusem! Orezăria e o 
întindere de apă, o adevărată mare, numai că nu e adîncă. În Vietnam am călătorit 
mult cu trenul. N-o să mă credeţi, dar trenul în această ţară şi-a croit drumul de 
fier numai prin junglă şi prin întinderile de apă orezată. Peste tot, cît vezi cu ochii, 
doar junglă sau plantaţii de orez. În lunile noiembrie şi decembrie, cînd am 
străbătut Vietnamul, adică spre sfîrşitul anotimpului ploios  (acolo e cam dificil să-
ţi dai întîlnire cu cineva „după ploaie”, căci trebuie să aştepţi cîteva luni!) 
regiunile ce adăpostesc orezăriile arată ca şesurile noastre inundate de topirea 
zăpezilor, de ploile „cu găleata”, de torentele năvalnice şi de viiturile cauzate de 
imbecilitatea defrişărilor. Ei îşi inundă în mod controlat cîmpiile ca să obţină 
bogate recolte de orez, noi sintem inundaţi de orice ploaie mai acătării din cauză 
că de aproape un sfert de veac lucrările de îmbunătăţiri funciare, de irigaţii, de 
îndiguiri, de drenaje sunt uitate de nenorociţii care împart cum îi taie capul 
bănuţii din teşchereaua comună numită buget. Aşa se face că vietnamezilor apa le 
aduce recolte bogate, iar românilor, dezastre repetate. Privind nesfîrşitele întinderi 
de apă, nu-mi venea să cred că aşa ceva poate exista în realitate. Parcă mă uitam la 
girafa lui Marin Preda, care nu seamănă defel cu măgarul lui nea Vasile. De o 
parte şi de alta a trenului, cît vedeai cu ochii (de parcă ai vedea şi cu urechile!) o 
nesfîrşită apă ce oglindea fie un petic albastru de cer, fie curgerea necurmată a 
norilor. Aveam senzaţia că vagoanele aleargă prin apă, iar trenul e un dragon ce 
pufneşte şi-şi unduie coada ca apoi să poată sorbi în linişte întinderea lichidă. O 
mare de apă ne împresura din toate părţile. Şi-n această nesfîrşire lichidă, oameni 
frînţi de la mijloc munceau pe orezării. Puteţi să mă picaţi cu ceară, tot n-aş putea 
să vă spun ce făceau acolo cu capu-n jos şi cu fundu-n sus! Probabil „prăşeau” (ce 
idee năstruşnică, să prăşeşti apa, să mergi apoi seara spre casă purtînd pe umăr 
sapa de... apă!), ori îl irigau, ori poate repicau tulpiniţele firave, ori chiar îl 
recoltau. Orice ar fi făcut acolo acei oameni ce semănau cu nişte contorsionişti, 
oriunde priveai nu vedeai decît dosuri înălţate mai sus decît capetele. Ceea ce m-a 
determinat să exclam cu uimire : „Bine, dar oamenii ăştia trăiesc anapoda!”. 
Orezarii nu vedeau cerul decît în apă. „Uite cu adevărat o ţară cu curu-n sus!”, mi-
am zis, fericit că la noi această expresie se foloseşte doar la figurat. Frînţi de şale, 
cufundaţi în apă pînă la genunchi sau chiar pînă la brîu, la intervale mari de timp 
îndrăzneau să se ridice, ca să ia, probabil, alte tulpiniţe. Şi ce vedeau harnicii 
vietnamezi cînd se îndreptau de şale? Ei, ce credeţi? Cerul neoglindit, adevărat, 
viaţa pulsînd? Trecerea fulgerătoare a trenului? Uimirea de pe chipul meu şi de pe 
cele ale tovarăşilor mei Aurel Antonie şi Gavril Matei Albastru? Nu, nicidecum! 
Nimic din toate astea! Vedeau... lozinci. Da, dragii mei! Lozinci vedeau mai peste 
tot unde-şi îndreptau privirile. În orice loc, oricît de pustiu al ţării, se înalţă în 
Vietnamul ieşit victorios din războiul cu imperialiştii americani lozinci despre 
socialismul victorios, despre datoria de onoare de a munci, despre exemplul 
luminos al unchiului Ho Şi Min, despre... Multe din lozincile pe care le vedeam 
împînzind pămîntul şi apa erau atribuite lui Ho Şi Min, strălucitul strateg, 
luminatul conducător, părintele poporului... Mă rog, repertoriul vă e cunoscut. Că 
el le-o fi născocit ori ba, nu ştiu. N-am citit operele acestui genial gînditor al 
marxismului asiatizat (e drept, Unchiul Ho s-a şcolit în Franţa, dar asta e o altă 
poveste!). Şi nici n-am de gînd să le citesc vreodată!
Ceaiul, trestia de zahăr, maniocul, soia, bananierii ocupă procentele rămase din 
terenurile agricole. Ţara nu e bogată. Dimpotrivă. Dar ce bogăţie (uşor de 
exploatat!) sunt oamenii ei! Zeci de bancuri ştiu despre mîncătorii de orez. Ele 
circulă în Vietnam aşa cum la noi circulă glumele despre blonde şi despre Bulă. 
Dar la fel circulă şi legende venite pînă la noi, se pare, din vremuri ancestrale. 
Vremuri în care orezul nici măcar nu trebuia recoltat. Cel puţin aşa susţineau 
legendele şi aşa spun cu năduf orezarii cufundaţi în apă pînă la brîu. Era destul să-
l soliciţi în rugăciunile adresate Celor de Sus (sincretismul religios pe care l-am 
întîlnit în credinţa vietnamezilor în divinităţi mă face să cred că aceştia sunt 
politeişti: oricum, domneşte şi peste ei o trinitate născută din confucianism, 
budism şi taoism, astfel încît folosirea la plural a termenului ce denumeşte 
Dumnezeirea mi s-a părut cea mai potrivită) orezul necesar întreţinerii familiei şi 
acesta, printr-un serviciu de curierat rapid, probabil, era trimis cu promptitudine 
la adresa solicitantului, direct din Tării sub formă de balot baban. Dacă nu era 
chiar mană cerească, oricum era un fel de pică pară mălăiaţă în gura lui nătăfleaţă! 
Într-o zi un gospodar îi ceru nevestei să măture prin bătătură, ca să fie curat în 
vederea sosirii balotului celest cu orezul cel de toate zilele. Cam leneşă, muierea s-
a întins peste poate cu măturatul şi la clipa căderii din ceruri a proviziilor, ea încă 
mai avea de măturat prin curte; aşa se face că în clipa cînd sacul cu orez a căzut 
din cer ca hrana paraşutată în junglă pentru pentru piloţii americani doborîţi şi 
ascunşi prin văgăuni, femeia l-a atins fără să vrea şi l-a făcut ţănduri-ţăndurele. În 
mii de bucăţi s-a spart balotul şi-n milioane de boabe s-a împrăştiat orezul. Din 
acea blestemată zi vietnamezii trebuie să muncească din greu pentru a cultiva 
orezul cu mîna şi pentru a aduna un blid de boabe. De unde se vede că femeia, 
indiferent de timp şi de spaţiu, e o pacoste la casa omului! Ei, şi să mai spună 
cineva de-acu încolo că doar Eva e vinovată de toate relele lumii!  (va urma)

Poveşti despre temple, pagode, zîne şi dragoni
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Toţi au celebrat o Revoluţie mondială, care să 
semnifice şi să impună Renaşterea – Rusiei şi a întregii 
lumi, o Revoluţie ca o interminabilă revoltă asiatică, în 
care sângerează Pugaciov şi Stepan Ruzin, troica 
simbolică şi matrioşka, noua versiune a lui Iisus şi a 
Antihristului, reîntoarcerea sciţilor ş.a.m.d. Sângera 
mai cu seamă subiectul liric al acelei poezii voită cu tot 
dinadinsul ”noi”, care-şi punea diferite măşti pentru a 
nu permite identificarea cu autorul. Aşa au dobândit 
Maiakovski, Esenin, Marienhof ş.a. reputaţie de 
cântăreţi ai proletariatului, ai fenomenelor sociale 
marginale, ai unor stări de spirit care pentru bonzii 
politici ai timpului constituiau ameninţări reale; 
interpretarea Revoluţiei ca o ”răzbunare roşie”, ca 
”teroare în masă”, ”ruguri de cranii”... sau ca o 
perversitate estetică: ”totul e permis!”.

Să mai răscolim documentele epocii? Seara literară 
de la Muzeul Politehnic din Moscova, deschiderea 
cafenelii poeţilor ”Tobapuщecтbo 
Boльнoмыcлuтeлeй„ (Asociaţia libercugetătorilor), 
întemeiată chiar de Esenin, cu statut aprobat chiar de 
Lunacearski, săptămânalul ” Гocтuнuцa лa nuтeшecт 
byющux b npekpacнoe” (Salonul pentru călători în 
ţara frumosului)... cafeneaua ”Cтouлoe Пeгaca” 
(Grajdurile lui Pegas), care a intrat în literatura 
memorialistică precum un club literar cu ambianţă 
exotică (orchestra era românească!), etalând fresce cu 
capul deformat al lui Esenin şi citatul devenit celebru:

” Плюйcя beтep, oxankaмu лucтueb
Я тakoй me kak ты, xyлuгaн!”
Aceste condiţionări socio-culturale făceau tot mai 

imposibilă conservarea resurselor şi a motivaţiilor din 
sfera creaţiei, a dorinţei de a exprima o nouă 
sensibilitate şi o nouă spiritualitate – răscumpărătoare, 
menită să reîmprospăteze resursele epuizate, să 
înlocuiască forme tradiţionale tocite, să înapoieze 
limbii ruse valori imagistice, ca mijloc de exprimare 
nemijlocită a stărilor şi a afectelor. Aş risca prin 
urmare formula: ”Poezia sechestrată de revoluţie”.

Despre imagismul englez se ştia în Rusia încă din 
1917. Bazată pe un interviu cu Ezra Pound, Zinaida 
Vengherova din gruparea cubofuturistă de la 
Leningrad scria articolul Aнглuйckue фyтypucты 
(deşi Pound nu fusese niciodată futurist), dar abia 
după ce pe turbulenta scenă literară rusească a apărut 
imaginismul autohton au început să se intereseze de 
noul program literar apusean. Acest interes a devenit 
curând obsesiv. Filosofia germană era deopotrivă 
cunoscută de intelectualii ruşi încă de la începutul 
secolului al XIX-lea (Kant, Hegel, Schelling, 
Schopenhauer, Nietzsche), o sinteză originală despre 
tendinţele filosofiei europene a semnat Vl. Soloviov, 
care a avut o influenţă marcantă asupra simbolismului 
rus; cinci volume de opere complete ale lui Henri 
Bergson au apărut în Rusia între 1913-1914, iar din 
1891 în mensualul ”Becтнuk uнocтpaннoй 
лuтepaтypы” apăreau traduceri şi cronici din 
literatura apuseană, pe când mensualul ”Becbr” al lui 
Valeri Briusov se ocupa de poeţii europeni simbolişti 
(Baudelaire, Mallarmé, P. Verlaine). Simbolismul este 
cel care a iniţiat şi încetăţenit în literatura rusă moda 
manifestelor literare şi a întemeierii de şcoli, direcţii, 
grupări literare – totul a durat până la sfârşitul anilor 
´30, când politrucii au desfiinţat toate grupările 
literare, organizând o unică, enormă Uniune a 
Scriitorilor Sovietici.

Aceasta fiind situaţia reală, de mirare rămâne 
totuşi respingerea simbolismului din partea lui 
Esenin, mai ales că toate grupările literare din anii ´20 
au dezvoltat o activitate teoretico-literară, sinteze 
estetice, filosofice, lingvistice, etnografice şi 
sociologice (Veselovski, Şklovski ş.a.), iar orice studiu 
al ”imaginii” literare trebuia început, cum am încercat 
să demonstrăm mai sus, de la fundamentalele 
cercetări ale lui H. Potebnea, referitoare la forma 
interioară a cuvântului. Teoriile imaginismului rus 
despre transformarea nemijlocită a sentimentului în 
imagine literară, despre cuvinte-sentimente, cuvinte-
viziune, cuvinte-culoare, cuvinte-imagine s-au 
condus după cercetările savanţilor filologi invocaţi 
mai sus.

De aceeaşi problematică s-au legat ritmul poeziei şi 
compoziţia operei literare, pe care le studiaseră în 
Apus şi James Joyce, D.H. Lawrence sau T.S. Elliot.

Mişcarea vitală, gălăgioasă şi pitorească a 
imaginiştilor ruşi, care în activitatea creatoare – 
teoretică şi propagandistică integra cuceririle 
simboliste şi futuriste, a încercat să aspire la tradiţiile 

de club apusean în forfota artistică a Rusiei 
revoluţionare, creatoare de stil şi de modă în şi dincolo 
de literatură. După 1915, gruparea nu mai joacă acest 
rol şi încercările lui Esenin sau ale lui Şerşenevici de a 
o reînvia au eşuat. Prea intensă a fost propaganda că 
aceste tradiţii sunt străine spiritului rusesc.

Evident, poezia debutului lui Esenin (volumul 
Raduniţa) a fost greu de acceptat pentru modernişti 
din punct de vedere tematic, dar în stratul formal 
Esenin poseda deja un cod de operare al mijloacelor 
de expresie, fără să fie conştientizat de autor sau de 
critici. Mai târziu, Esenin va scrie: ”nu eu am inventat 
codul, el se află la baza sufletului rusesc şi al ochiului 
omenesc, e drept că eu l-am dezvoltat printre primii”. 
Avea dreptate, Esenin s-a autodeterminat ca artist al 
imaginii cu trăsături caracteristice pentru folclorul 
ţărănesc, rafinându-şi capacitatea de fixare a 
impresiilor şi a trăirilor, la început fără tropi, pe urmă 
utilizând comparaţia de la concret la concret şi abia pe 
urmă, pe baza poeticii imaginative, tropii săi vor 
dobândi ipostaza metaforică.

Cu aceste fundamente tânărul Esenin intră în 
marea literatură rusă, îngrijindu-se de propria 
reputaţie şi ferindu-se de influenţa Proletkultului. 
Cam de prin 1916 în poezia sa îşi face apariţia 
metafora dezvoltată, care conferă obiectului trăsături 
proprii termenului de comparaţie. Marile posibilităţi 
asociative eseniene proveneau din percepţia 
nemijlocită a naturii, iar principiile ”imaginii 
imaginiste” apar în poezia lui din 1916, fiind folosite 
în motivele din viaţa satului, în exprimarea unor stări 
elegiace şi presimţiri. Noi elemente apar în poezia sa 
în legătură cu noile cicluri tematice, ca reacţii 
provocate de Revoluţie.

Cum multă vreme sensul evenimentelor s-a păstrat 
neclar, pentru ruşii înşişi, Esenin a reacţionat intuitiv şi 
emoţional, asociindu-şi imaginile unor transformări de 
regim social. Neputând exprima concret evenimente 
aflate în afara propriei experienţe intelectuale şi 
emoţionale de până atunci, Esenin se adresează 
simbolicii biblice, ceea ce a conferit poeticii sale noi 
proprietăţi, provocând noi efecte artistice. În versurile 
scrise între 1917-1918 imaginea devine elementul 
dominant, impunând strofei sau întregului poem 
ritmul ei special, independent de reguli metrice. 
Strofica eseniană se complică, având de ordonat 
conotaţii complicate ale figuraţiei simbolice, iar 
imeginea dobândeşte autonomie, detaşându-se, aşa 
cum postula teoria lui Şerşenevici. Frapanta poetică 
imaginistă a lui Esenin posedă astfel izvorul şi 
argumentaţia artistică în ipostazele subiectului liric, cu 
manifestări de interiorizare extremă.

Cu un cuvânt, Esenin a fost dintotdeauna 
”imaginist”, iar până în 1919 a acumulat un repertoriu 
bogat de mijloace în construirea imaginii poetice.

Actvitatea lui de organizator al curentului 
imaginist rus începe în 1918, tocmai cu tratatul Cheile 
Mariei, legat de autoanaliza drumului de creaţie 
parcurs, de conştientizarea sarcinilor literare ale 
momentului, de analiza dependenţelor şi a 
diferenţelor, precum şi de necesitatea de a-şi manifesta 
maturitatea şi independenţa de gândire.

Cheile Mariei ar fi trebuit prin urmare să fie 
programul unei grupări literare, care nu s-a mai 
constituit niciodată, datorită faptului că principalele 
teze programatice fuseseră considerate de la început 
inoportune în noua situaţie literară politică şi socială, 
iar încercarea de a le modifica nu a reuşit, întrucât 
afirmaţiile şi lozincile generale la ordinea zilei nu erau 
confirmate de certe realizări artistice. Imaginismul şi-
a încetat existenţa, jertfindu-se astfel pe altarul 
Revoluţiei.

Postulatele oficiale, documentele programatice ”de 
partid şi de stat” vizau ”crearea omului nou şi a 
epocii”, presupunând trecerea de la poezie lirică la 
poeme epice. Lozinca artei tematice monumentale şi 
tendinţa de a transforma teze din program în curent 
artistic la scară conceptuală nu s-au confirmat în 
creaţia literară a perioadei respective. Încercarea lui 
Esenin cu drama în versuri Pugaciov nu poate fi 
apreciată drept o reuşită. Poetul intenţionase să 
exprime ”mişcarea populară înarmată” în altă lumină 
decât o făcuse odinioară Puşkin în Fata căpitanului, 
clasicul Puşkin având, după cum consideră Esenin, 
”un punct de vedere nobiliar şi prezentând multe 
lucruri pur şi simplu fals”. Poetul Esenin visa deci un 
Pugaciov genial, înconjurat de căpetenii devotate pe 
măsură, dar cum putea fi tratată o temă prin excelenţă 
epică (transformarea conştiinţei revoluţionare) la 
modul liric? Nu-i vorbă, de fapt nu le-a reuşit nici 
unor romancieri sovietici de anvergură, care au 
abordat subiectul Pugaciov. Mişcarea de revoltă a lui 

Pugaciov nu putea fi obiect de reprezentare dacă 
autorul nu era interesat nici de izvoarele sociale, nici 
de rolul istoric al respectivei mişcări. Pugaciov şi alte 
figuri rămân reprezentări ale ”eului” poetului (ca în 
Pirandello cele şase personaje în căutare de autor) 
monologurile personajelor exprimând complexul de 
simţire din Huliganul, Sorokoust, Spovedanie ş.a. 
Legate de fabulaţia istoriei, personajele exprimă o 
revoltă anarhică şi antiintelectuală împotriva a tot ce 
impune vieţii o anumită formă de disciplină.

În 1924, Esenin pleacă la Petrograd, unde exista o 
grupare imaginistă cu funcţionare practică, dar fără 
program (Afanasiev, Poloţki, Ricciotti, Wolf Erlich 
ş.a.). Personalitatea cea mai interesantă i-a apărut 
Vladimir Ricciotti (fost marinar pe legendara 
”Aurora”, poet, prozator, propagator eficient al 
imaginismului, deşi personal nu l-a  îmbogăţit şi mare 
admirator al lui Esenin). Despre Vladimir Ricciotti 
vorbeşte convingător poetul leningrădean Nikolai 
Tihonov într-o carte intitulată simbolic Дboйнaя 
pagyгa (Curcubeul dublu). Mai cunoscut în posteritate 
a rămas însă Wolf Erlich, nu ca poet, ci ca martor 
nemijlocit al ultimelor zile ale poetului sinucigaş.

Gruparea din Petrograd-Leningrad şi-a întrerupt 
existenţa în 1925, în plină „vânătoare de vrăjitoare”.

*
*        *

Am ajuns la capătul analizei noastre, desfăşurate 
pe plan literar, istoric, cultural, lingvistic, estetic, 
artistic şi de teorie literară; indicat ar fi fost să 
adăugăm la palmaresul filologico-artistic şi planul 
teologic, dat fiind că Serghei Esenin se mişcă uşor şi 
natural în lumea Scripturilor, fie Vetero, fie 
Neotestamentare, începând cu cosmogonia, 
continuând cu locuri (Raiul) şi personaje cereşti 
(îngerii, Dumnezeu), toate acestea satisfăcând setea de 
frumuseţe absolută a poetului. Poate că tocmai 
nepotolita sete de a-L cunoaşte pe  Dumnezeu, l-a 
pierdut pe poetul care a căzut din spaţiul celest, ca şi 
Luciifer sau poate că stările, atitudinile antinomice faţă 
de fenomenele lumii văzute şi a celei nevăzute 
înfăţişează numai ipostazele unui psihic dedublat, 
caracteristic şi pentru alţi creatori de geniu (”Zwei 
Seelen wohnen, ah, in meine Brust” spune Goethe 
despre sine în Faust).

Scopul însufleţitor n-a fost însă neapărat o 
contribuţie la exegeza eseniană, ci acela de a descoperi 
Cheile sufletului poetului rus şi de a-mi îndeplini o 
datorie de suflet personală. Căci cu Esenin am început 
un curs universitar la secţia română (la invitaţia 
profesorului Al. Dima, pe atunci şeful Catedrei de 
Literatură română şi universală).

La începutul profesoratului meu universitar nu 
aveam toate cunoştinţele prezentate mai sus (multe 
fiind de altfel interzise pe atunci), iar edificarea mea în 
privinţa lui Esenin şi a altor creatori ruşi s-a produs în 
bibliotecile poloneze de la Lublin, Cracovia, Varşovia. 
Poate şi pentru că în atmosfera poloneză mintea îţi 
rămânea liberă şi puteai gândi altfel decât în România.

Dar chiar cu mai puţine cunoştinţe, acele prelegeri 
din a doua jumătate a anilor ´60 mi-au creat prieteni 
pentru restul carierei universitare, printre foştii 
studenţi – auditori: Ilie Dan, Mihai Drăgan, Ion 
Apetroaie, Ion şi poate şi Viorica S. Constantinescu, 
Virgil Cuţitaru, Gheorghe Drăgan, Liviu Rusu (poate 
că şi Olga Rusu), Dumitru Irimia (poate că şi Marieta 
Ungureanu), poate că şi Mircea Radu Iacoban sau şi 
alţi foşti studenţi sau foşti asistenţi, cu siguranţă Emil 
Ciuraru, care m-a invitat de repetate ori să 
conferenţiez despre Serghei Esenin sau Aleksandr 
Blok, cât timp a condus profesorii de specialitate la 
secţia de Învăţământ din Iaşi.

Pentru cei deja duşi dintre noi, care m-au ascultat 
odinioară, şi pentru cei încă prezenţi ”Căci toţi se nasc 
spre a muri/ Şi mor spre a se naşte”, voi adăuga o 
scurtă incursiune în istoria artelor plastice, 
contemporane cu Esenin, făcându-le, celor evocaţi mai 
sus şi celor care mă citesc acum, mărturisirea că de 
multă vreme am convingerea că mai uşor s-ar putea 
înţelege ”cheile sufletului” esenian prin asociere cu 
spiritul unui alt artist independent, provenit tot din 
Rusia, dar care a ajuns să joace un rol important la 
Paris (la sfârşitul perioadei Dada).

Născut la Vitebsk în 1887, Marc Chagall s-a format 
intelectual şi artistic la Şcoala Imperială de Arte 
frumoase da la Sankt Petersburg şi a venit la Paris 
pentru prima oară în 1910. A frecventat cercul lui 
Apollinaire, Max Jacob şi Delaunay iar din 1911 a 
expus la Salonul Independenţilor tablourile devenite 
ulterior celebre: Omul cu capul tăiat, Anul roşu, 
Logodnicei mele. (va urma)

gîndul şi lumea

Fortăreaţa din Angers 

Natalia CANTEMIR

Adam Mickiewicz

”Cheile Mariei” (4)

Mai - Iunie 2013



Fiu de imigranţi italieni, Serge Basso de March s-a născut în 
1960 în Franţa, la Verdun, loc simbolic al uneia dintre cele mai 
mari bătălii ale Primului Război Mondial. Îmbogăţit de două 
culturi, de două limbi, de două spiritualităţi, cuvintele şi cărţile 
îi jalonează viaţa de Bărbat. Pasionat, între altele, de cîntec şi de 
poezie, scrie încă „de la primul stilou”, după cum însuşi afirmă. 
Astăzi, el conduce cunoscutul centru cultural Kulturfabrik, în 
care poezia este total prezentă, prin organizarea de „bistrouri 
literare” lunare. Ca şi volumul de faţă, cartea sa de debut, 
Contre-marges, a apărut la editura Phi (în faimoasa colecţie 
GRAPHITI), condusă de importantul scriitor european, poetul 
Jean Portante, şi a fost tradusă în România de poetul Valeriu 
Stancu, sub titlul Contra-limite. Creatorul italo-franco-
luxemburghez participă la mari festivaluri internaţionale de 
poezie, publică în reviste literare din diferite ţări şi este inclus în 
cîteva impresionante antologii de poezie europeană 
contemporană.

Retraversarea nisipului clepsidrei
 Am hotărît să mă privesc în răspărul nisipului clepsidrei. 

Nu fac nimic nou în acest eu maşinal care mă înscrie la rebut. 
Îmi scarpin coaja la adăpostul cuvintelor, las grăunţe de piele 
sub pretextul frazelor, prezint scuze din necesitate şi mă 
machiez puţin, pentru a fi prezentabil. Totul este pur şi simplu 
atîrnat de stiloul care mă caută. Cu inima în ritm de metronom, 
mi-am strecurat mîna prin decolteul timpului, mi-am golit 
hambarul şi mi-am pus viaţa la vechituri. Îmi imprim viitorul 
într-un retrovizor.

  

Duminicile de făină
 Era vremea duminicilor de făină transfigurate de miza 

mîinilor albe. Pe masa zilnică se jucau lexicuri neauzite în care 
se imprimau cuvinte venite din rădăcinile mele: tagliatelles sau 
gnocchis. Trasam prin zăpadă hieroglife pe care nimic nu putea 
să le surprindă. Degetele mele deschideau lumii tărîmuri 
inedite. Reinventam Lascaux la orizontul acestei pudre efemere. 
N-aveam de ales, trebuia să mistui aşteptarea. Făina se 
impunea tuturor nerăbdărilor mele. O dimineaţă întreagă cu 
pofta în pîntece, era dumnezeiesc de insuportabil.

  

Briciul
 Cînd tatăl meu se rădea, totul era nemişcat. Ritualul era 

profund, gesturile măsurate, gîndite de ani şi ani. Decorul era 
neschimbat: pămătuful, săpunul, lighenaşul cu apă caldă, 
oglinda minusculă agăţată în cuiul ei şi acest brici teribil pe 
care-l deschidea dintr-o dată. Era o armă inaccesibilă, un 
iatagan turcesc la îndemînă în orice moment. Mă temeam de 
acest pumnal, el avea veleităţi de tăietor de beregată, de 
potenţial ucigaş. Dar neliniştea nu exista decît pentru mine, 
lama ştia contururile obrazului mai bine chiar decît mîinile. Era 
o simbioză care venea de foarte departe. Uneori, în ciuda 
obişnuinţelor, apărea tăietura, atunci – porca madonna – ţîşnea 
înjurătura. Eram spectatorul acestei încleştări epice. Lupta era 
prea inegală, din cîteva lovituri de sabie, barba era învinsă, 
victoria magnifică. Atunci cînd tatăl meu se rădea, briciul său 
absorbea toate pariurile lumii.

 

Radio de seară
 Eram cu toţii împreună pe frontul farfuriilor, mîncarea era 

cîştigată şi burţile noastre sătule. Seara cădea în capcană pe la 
marginile bucătăriei şi radioul ne agăţa orele. În această 
somnolenţă colectivă, exista o legătură bizară în care se 
dezvăluia lumea, o cutie insolită ce inventa voci. Focul arunca 
flăcări spre fotografiile de pe pereţi şi totul era zălogit clipelor 
de fericire. Nimeni nu se mai gîndea la ziua de mîine, iar vocea 
crainicului vorbea de baricade şi de cartierul Latin.

  

PoeMondia
Cuptoare de var

 Era un regat, făcut din talc şi din foale, care-şi înălţa 
piramida deasupra colinelor. Totul în el era mister şi secret de 
alchimist. Acolo, în acest loc de pulberi care admirau cerul, se 
parafa „munca la alb” a minereului loren. La capătul 
labirintului, tatăl meu părea un coregraf uimitor care dicta, 
coborîre după coborîre, legea vagonetelor. În puterea sa fizică 
de muncă, îl credeam un zeu şi nu-i vedeam, la întoarcerea de 
la uzină, oboseala ochilor. 

 

 Jeanne
 În fiecare dimineaţă, înainte de a fi o ceată, atunci cînd 

oraşul adormit uita tăcerea, tu îţi împleteai părul. Te priveam 
cum o faci, surprins de răbdarea care te crea încă. La ultima 
agrafă, luai ziua de pe umerii noştri. Nu ştiam de unde-ţi venea 
această forţă care ne zidea pe toţi, de unde-ţi venea această 
tandreţe care tămăduia rănile. Purtai mîini ce dezvăluiau lumea 
şi o privire care ierta chiar lacrimile şi sîngele. Îţi înălţai, pe 
umbră şi pe soare, zidul de apărare a vieţii tale şi ascundeai, 
sub şorţ, toată voinţa de a trăi în faţa oglinzii. Iar eu credeam 
toate mamele la fel de măreţe ca tine. Astăzi, cînd timpul ţi-a 
scris absenţa, am păstrat, ca scuză a tăcerii, bastonul tău pentru 
a-mi sprijini în el clipele.

 

 Temeri de copil
 Ce era de găsit sub scîndurile duşumelei, covoarele de 

praf? În camera de seară se ascundeau mii de temeri. Monştrii 
de sub pat aveau obiceiurile lor, lemnul care scîrţîia mirosea a 
paşi de diavol, în dulap se adăposteau stranii vîrcolaci şi 
penumbra apăsa cu ochii ei de gorgonă. Totul în noapte lua alte 
chipuri şi aveam, sub cearşafuri, chemări către mama fără chiar 
să îndrăznesc a striga. Temerile de „în întuneric” sunt nisipuri 
mişcătoare.

  

Partaj
 După certitudinea muncii împlinite, părinţii mei se aşezau 

la masa cucerită, iar farfuriile aburinde le salutau victoriile. Ei 
domneau peste o lume de furculiţe şi îşi împărţeau totul, pînă 
chiar şi timpul vorbelor. Mama mea vorbea mult, justificîndu-şi 
argumentele prin raţiunea frazelor, el mînca încetişor, cu o 
lentoare a mestecării care impunea mutismul. Uneori, ca din 
senin, între tăceri, îşi dădea cu părerea sau lansa o ironie şi ochii 
i se aprindeau. Apoi reîncepea să mestece încetişor, lăsînd-o pe 
mama să ducă la capăt discuţia începută. În oaza liniştită a 
ideilor împărtăşite, îmi ştergeam farfuria dincolo de cuvinte.

  

Fasolele
 Obraz alb pe nedefinitul norilor, luna îşi oferea rîsul 

înfiorărilor vechilor ziduri. Una cîte una, stelele se deschideau 
întregii dezordini a cerului. Mă priveau de sus şi-mi ardeau la 
ureche vise în devenire. Aveau impunitatea veghetoarelor 
oficiale. Mă arătau cu degetul şi desenau un murmur placat pe 
zenit. Şuşoteau. Sub isterica înverşunare a ţînţarilor, le ascultam 
sarcasmele. Toată grădina adormea şi nimic nu era neînsemnat. 
Liniştit aşezată în conturul serii, inaccesibilă ironiilor galactice, 
mama mea curăţa fasole.

  

Spaţiu timp
 În acest joc ilustrînd peceţile codicilelor, moartea mi se 

părea departe, ca un zbor abstract. Omoram atît de mulţi 
indieni pe malurile jocurilor mele, încît adultul se găsea la mii 
de ani-lumină. Sub florile grădinii se ascundeau toate junglele. 
Universul se pierdea în zece metri pătraţi. De atunci, timpul, cu 
siguranţă, mi-a retezat spaţiile. Astăzi, cînd un copil moare la 
celălalt capăt al lumii, pămîntul este prea mic. 

 

 1922
 Cămăşile negre năvălesc asupra Romei. Un întreg popor 

basculează în inefabil şi începe atunci drumul exilului. Nu ştiu 
prea multe despre vremurile începutului său, dar tăcerea lui 
avea o elocvenţă care mă tulbură încă. Ce ruşine de propria ţară 
a purtat cu el tata în boccea… L-am văzut mereu, în această 
limbă pe care o folosea atît de rău, revenind la aceeaşi lectură 
„L´Italie de Mussolini” de Max Gallo. Ce antidot căuta în ea? 
Astăzi, aceste pagini, care se dezlipesc, şi-au găsit odihna în 
biblioteca mea, iar eu am pretenţia să scriu în această limbă care 
nu a fost niciodată şi a lui. Timpul în inima sa elastică a recurs 
uneori la bizare moşteniri.

  

Doctorul
 Doctorul venea, la cheremul febrelor, cumva ca o 

obişnuinţă. Era un personaj recurent care jalona spaţiul cu părul 
său alb. Vocea-i gravă era o logică plasată în drumul meu, cînd 
viaţa tuşea. Mereu fidel, îmi cunoştea familia cu vîrful 

stetoscopului şi se simţea acasă în mijlocul răcelilor noastre. 
Avea întîietate în alegerea microbilor şi era proprietarul tuturor 
bolilor noastre. Într-un fel, făcea parte din familie.

 

 Singurătate
 Uneori, în limita inaccesibilă a agitaţiilor adulte, încercam 

singurătatea în cea mai profundă consistenţă. Aceasta muşca 
plictiseala şi orele deveneau lipicioase, pînă la imobilitate. Se 
imprima în rădăcina aerului. Descopeream în ea o seninătate 
amară care oprea sforăitul timpului. Aşteptam ruptura. 
Simţeam mobilele la pîndă, gata să sară pe scuza trecerii. În  
astfel de momente am învăţat să privesc lumea cu fixitatea 
înlăuntrului.

  

Iarba docilă
 Coasa îşi înălţa încet umbra pe zidurile grajdului. Era o 

uriaşă de temut, aproape de o aşteptare mortală. Sfida tăcerea. 
Mişeleşte nemişcată în orgoliul pulberilor, se deschidea 
privirilor cu o înţeleasă chemare. Ghemuită, cu toată lama la 
pîndă, nimic nu părea s-o deruteze. Era un animal sălbatic, 
orgolios şi tăios. Şi totuşi, tatăl meu intra şi o punea la 
picioarele lui ca pe un şarpe fidel. Ea îl urma. Reveneau, ceva 
mai tîrziu, cu roaba strivită sub o iarbă docilă.

  

Gloria in excelsis deo
 În vremea aceea, Dumnezeu îşi ocupa tot locul. Sub 

autoritatea sigură a dogmelor familiale, îmi comanda mîna 
dincolo de degete, îmi baliza escapadele şi inima îmi tăcea. 
Adevărurile sale erau fără greş, revelate clar şi net, devenind 
certitudini. Pentru a-mi reduce la tăcere dorinţele, găseam în 
acele adevăruri logica mea de magie şi de vis. Totul era aşa 
departe de acest nimb al emoţiei care dădea vitraliilor legende 
ce se năşteau. Nu îndrăzneam, nici măcar, să gîndesc a-l fixa în 
ochi. Dar un cer se zideşte cu alţi nori. De atunci l-am privit 
pînă în străfundul evangheliilor sale. În picioare şi gol, în 
întoarcerea verbului, mi-a redat temerile.

 

 Sacul cu bile
 Locul de joacă avea distanţa aventurilor noastre. Învăţam 

în el departele la scara pasiunilor. Totul se găsea acolo, chiar şi 
armele convingerii. Sub crusta gălbuie a genunchilor noştri 
răniţi, se pierdeau o mie şi una de galaxii. Nimic nu putea opri 
curgerea fluviului. Aveam Amazonul chiar la marginea 
lacrimilor şi Mississippiul pînă la culmea hohotelor de rîs. 
Nimic nu era imposibil. Purtam toată speranţa lumii în fundul 
unui sac cu bile.

 

Muncă forţată
 În acest oraş de provincie, asediat de  rural, totul era 

îngrădit în logica apăsătoare a regulilor stabilite. Exista în 
privirea celorlalţi un fel de certitudine acceptată. Eram fiu de 
muncitor, eram condamnat la muncă forţată pe viaţă. Nimic nu 
trebuia schimbat. Chiar ideea însăşi era o erezie. Dar în acest 
climat greu, de adevăruri impuse, purtam în mine ura faţă de 
ciocane şi de privirile condescendente. Supravieţuirea îmi 
depindea de incompetenţa mea manuală. Aveam, deja, voinţa 
eretică a unei ordini sociale inversate, şi, noaptea, în visele mele 
de corsar, piratul zdrobea cu morga lui toţi soldaţii regelui.

  

Lectura
 Numele îţi suna ca un ordin de atac. Trebuia să te ridici, 

spre a păstra demnitatea obligatorie a hainei lui, şi să reiei, cu 
voce tare, lectura exact de la litera la care celălalt se oprise. 
Bătrînul dascăl era deja dintr-un alt timp. El se credea de 
neevitat şi garant al educaţiei noastre. Vai de cel care evada în 
umezeala toridă a sfîrşitului după-amiezii. Rigla peste degete îi 
reamintea ordinea şi importanţa lucrurilor.

 

Puterea foii
 Găseam în cărţi mijlocul inedit de a supune spaţiul. 

Îmblînzeam necunoscutul cu o mişcare a degetului. Lumea 
putea să se ţină într-un cîmp de vocale. Frazele mă ştiau 
disponibil. Mi-ar fi plăcut să ştiu unde se amestecau cernelurile, 
unde pagina se acoperea de toate aceste semne ale vieţii care 
sunt cuvintele. Aş fi vrut să am privirile peniţei, pentru a 
încercui, literă cu literă, raţiunile silabelor. Nu eram nimic! 
Nimic altceva decît un copil care citea, dar cunoşteam deja 
puterea foii. aceste cuvinte dificile, venite dintr-un timp scurs în 
sens invers, Friuli se impunea. El ne vorbea despre capre, 
despre mizerie, despre războiul din Paisprezece adus de foame 
şi despre invazia păduchilor. Eu îmi ştiam cei opt ani ai mei şi îi 
trăiam pe ai săi într-o concordanţă a timpurilor, care mă lega de 
această altă copilărie şi de paşii unei ţări care nu era a mea.
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